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Lk. 2
Saame tuttavaks 
Tõnu Seiliga, �7. len-
nu vilistlasega Lk. 3

Uued, huvitavad artik-
lid kooli raamatuko-
gus - tule lugema! Lk. 4

Täna on sõbrapäev! 
Kes on hea sõber ja 
mida sõbrale kinkida?

Lastevanematele!
Lp. 9A   klassi õpilane ja  

tema  vanemad! Neljapäeval, 
15. veebr. kell 18.00 toimub 
kooli aulas 9. klasside õpilaste 
ja nende vanemate kohtumi-
ne KG õppealajuhatajate Anu 
Saabase ja Maidu Varikuga. 
Teema: “9. klassi lõpetamisest   
ja edasiõppimisvõimalustest 
gümnaasiumis”. Avatud on 
garderoob.

Sirje Metsküll, 
klassijuhataja

Õpilaste sünnipäevad

Gregor Kapsta 10E 14.02.
Kristi Abe 11C 14.02.
Piret Põlder 11E 14.02.
Kristjan Mäeots 1B 15.02.
Villu Vahter 9B 15.02.
Kati Räim 2B 15.02.
Kerstin Schmidt 11F 16.02.
Eliis Pint 7A 16.02.
Maris Tustit 10E 16.02.
Sander Suurhans 11D 16.02.
Marek Kesküll 4B 16.02.
Egle Kippak 11D 17.02.
Marek Hendrikson 9C 17.02.
Liis Kubits 2A 17.02.
Kirsti Kask 3A 18.02.
Regine Trei 6B 18.02.
Amor Luup 8B 18.02.
Liina Sepp 11F 19.02.
Jaana Kummits 12D 20.02.
Kati Altmets 11A 20.02.
Raigo Põld 7B 20.02.
Pille Maripuu 11F 21.02.
Reimo Rand 11B 21.02.

Töötajate sünnipäevad

Leili Raadik 19.02
Katrin Perova 21.02.

Palju
õnne!

Juhtkond tänab
Täname 8.kl. Rõuge suu-

sa- ja õppelaagri heataseme-
lise korralduse ja läbiviimise 
eest laagri peakorraldajat Inge 
Jalakat ning tema meeskonda: 
Renate Pihl’a, Sirje Kereme’d, 
Anneli Auväärt’i, Veikko 
Lehto’t, Endel Tustit’it, Johan-
nes Kaju’t, Gabriel Sepp’a, Pi-
ret Paomees’t. 

KG 8. klasside Rõuge tiim. Suusatamine. Kukkumine. Naerupahvakud. Videomontaaž. Haanja suusakes-
kus. Uisu- ehk vabastiil. Kelgutamine. Pireti mägi. Kombineeritud õppetöö grupitöö vormis. Puidukala. Slaalom.  
Kreutzwaldi memoriaalmuuseum. Metsakohin. Gabrieli Glassika. Klassikaline tehnika. Lumerõõm. Külmapoisid. 
Rahvastepall ja pallirahvas. Cosmo. Õhetavad palged. Jääpisarad. Vildist helkur. Päeva tegijad. Äratundmisrõõm. 
Kabelimats. Vahetusjalatsid. Nõiariik. Öörahu. Käär- ja trepptõus. Meigo meeletu sõit + Janno jaatav suusahoiak + 
Johanna visadus = 70km (võrdluseks: Kuressaarest Kuivastusse 76 km). Küüslauk. Poeretked. Metsavennatalu. 
Korkideta madratsid. Liigne libisemine. Moosisai ja tee. Uhtiii! Tustiti unetud ööd. Disco. Bussikäivitus. Määäääää-
re. Jääripsmed. Katkine suusasaabas. Eva vallatus. Katkine televiisor. Tagavaramadrats. Kiiver. Kohalikud uudis-
himulikud. Vanem naine. Proff vs koba. Eluäge!!!! Kõigest sellest täpsemalt juba järgmises Meie KG-s!

Teated

Osilia koolitused
Veebruar-märts 2007: • 13.02: Töö-õigus-

alane infopäev haridustöötajatele. Evi Us-
tel-Hallimäe • 02.03: Toiduhügieeni algkur-
sus • 2.-3.03 ja 19.03. Eripedagoogika kursuse 
3.moodul. Krista Sunts, Ana Kontor • 6.03: 
hariduslik kinesioloogia-“Õpime õppima”. 
Viigi Viil • 13.03: Maksuseaduste muuda-
tused. Olev Martinson • 20.-21.03: Kliendi-
teenindus. • 20.-22.03: Klassijuhataja kui va-
hendaja tänase õpilase kasvukeskkonnas. I 
moodul • 22.03. Puhastustööde alused

Lisainformatsiooni ja kursustest osavõ-
tuks registreerida  saab tel 45 56 576, 5 22 44 
99 või e-postile osilia@oesel.edu.ee Meeldiva 
kohtumiseni koolitustel!

Maie Meius, 
KG koolituskeskus Osilia juhataja

Foto: Renate Pihl



� Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 14. veebruar 2007

Toimetaja veerg
Ei tahaks küll teiste ees 

keksida ja võibolla isegi na-
tuke kadedust tekitada, aga... 
see 8. klasside Rõuge õppe- ja 
suusalaager on ikka üks iga-
vesti vahva üritus küll. Lumi, 
päike, säravate nägudega lap-
sed ja õpetajad annavad tõe-
liselt mõnusa feeling`u. Kõr-
gete suusamägede otsas ei 
ole vahet, kes sa oled – kõigil 
hakkab süda kiiremini põksu-
ma ning adrenaliinisüst teeb 
oma töö. Kui keegi kukub, pa-
kub see tahes- tahtmata kõigi-
le nalja, eriti kui selleks kuk-
kujaks on veel õpetaja, ning 
loomulikult samasse põõsas-
se järgi lennates võid ise nae-
rukrampides lõpetada.

Kirevate emotsioonide 
osaliseks võis sel aastal saa-
da mitte ainult suusaradadel. 
Õppetööga seoses oli plaani 
võetud külastada Metsaven-
dade talu. Siinkohal pean tä-
nama õpetaja Tiiu Vööd, kes 
selle toreda ettepaneku te-
gi ning enamus tänu sellele 
unustamatu kogemuse osali-
seks said. 

Meid võttis vastu metsa-
venna moodi onu, kes meid 
väikesesse ulualusesse kut-
sus ning  metsavendade lu-
gusid pajatama hakkas. Sü-
dames tekkis järjest soojem 
tunne - niivõrd kaasakisku-
vad olid need lood, et minul 
tuli isegi pisar silma... Kõik, 
kes olid käinud vaatamas fil-
mi „Laulev revolutsioon“ või-
sid  paljutki reaalses pildis 
ette kujutada. Mõnda seik-
lust võis ka ise järgi proovi-
da. Kõigile anti kätte puupüs-
sid ja tuli üles otsida peidetud 
metsavend. Külastati metsa-
vendade punkreid, aega jäi  
talispordi mõnudega tegele-
miseks - mäest võis alla lasta 
vähemalt 8 erineva vahendi-
ga. Need, kellel külm, võisid 
tuppa sooja minna ning kõhu 
täiteks tõelist metsavendade 
toitu proovida. Uskumatu, et 
koorega keedetud kartul soo-
la ja võiga nii hea võis maits-
ta. Kõht täis, jagati kõigile 
laululehed ning laul võis ala-
ta. Metsavendade laulud oli 
nii kaasahaaravad, et hiljem-
gi võeti laululehed välja ning 
sealt ta tuli: „Ai-tsih-ai-tsa, ai-
tsah ai velle, me metsavennad 
oleme...“

Usun, et suustamise kõr-
val oli Metsavendade talust 
saadud elamus just selle laag-
ri üks „kuumim“ hetk.

Inge Jalakas

Saagem tuttavaks Tõnu Seiliga,  
meie kooli 17. lennu vilistlasega 
Millise tee olete läbinud ja 
millised on olnud tähtsa-
mad verstapostid? (õpin-
gud, töökohad). 

Lapsepõlv, lasteaed, Ku-
ressaare Gümnaasium, Tal-
linna Tehnikaülikool, TTÜ 
magistratuur, koolitus- ja 
konsultatsioonifirma Mercu-
ri International Eesti AS, 
Kultuuriministeerium, min-
gil määral poliitika kunagi, 
suurel määral spordipoliiti-
ka Eestis, Euroopas, maail-
mas, pere, laps, spordiga te-
gelemine, elu on õpetanud 
palju :) 

Tähtsaim, mille saite kaa-
sa Kuressaare Gümnaa-
siumist?

Ellusuhtumise, mees-
konnatunde ja vajaduse an-
da endast maksimum kõr-
gema eesmärgi nimel, pole 
mõtet teha asju poole teraga. 
Sain koolist rohkem, kui se-
da õpingute ajal tajusin. Aja-
looõpetaja Vilma Kuiger üt-
les kord, et üks  vilistlane 
oli talle aastaid hiljem tänu 
avaldanud selle eest, mida 
ta koolist kaasa sai, kuigi ko-
he peale lõpetamist oli tal tu-
li takus ,et minema saada ja 
oma elu elama. Aga nii ongi. 
See teadmine saabub väga 
palju hiljem, aga kui see saa-
bub, siis on koolist kaasa an-
tu õige olnud. Õppisin isegi 
klassikaaslastelt palju, pal-
jud olid mulle autoriteedid, 
ilma et nad seda teadsid, 
kuigi täna nad ilmselt väi-
daksid vastupidist. Kasutan 
siiani õpitud keelte vihikuid, 
matemaatika valemeid, eesti 
keele käändeid :), Mendele-
jevi tabelit spikri vormis, ko-
danikuõpetuse vihikut jne… 
teate, kui palju tarkust sealt 
veel saab? 

Milline õpilane olite koo-
lis?

Ma olin üldiselt kõiksu-
gu koomiliste asjade algataja 
ka tundide ajal. Algklassides 

rohkem laua all, kui istu-
sin pingis ja kuulasin, mida 
räägiti. Küsida tuleks nen-
delt õpetajatelt, kellega koo-
lis kokku puutusin. Arvan, 
et saate 10 erinevat vastust :) 
ulakas, sportlik, uudishimu-
lik, sõbralik, hooliv, selts-
kondlik, edasipüüdev. Ar-
van, et olin õpetajatele raske 
õpilane, aga ma saan väga 
paljude õpetajatega ka nüüd 
aastaid hiljem väga hästi lä-
bi. See kinnitab, et ma nii 
lootusetu juhtum siiski ei ol-
nud. 

Teid kõige rohkem mõju-
tanud või suunanud õpe-
tajad?

Teen suure kummarduse 
kõigile õpetajatele ja tänan 
neid, sest kõik andsid midagi 
eluks kaasa. Eriline tänu aga 

Anu Saabasele, kes oli minu 
esimene klassijuhataja, Lin-
da Paadikule keemia sala-
dustesse viimise eest, Maret 
Leesile ja Age Kallusele üks-
pluss-ühest arusaamisel. Tä-
nud suurepärastele Ursula 
Matvejevale ja Ellen Kasele, 
tänu kellele omandasin väga 
hea vene keele ja laulan siia-
ni peast Võssotski laule :) tõ-
siselt. Tänud Anne Metsale, 
Vilma Kuigerile, Ave Viher-
puule, kes sihikindlalt ingli-
se keele selgeks tegi, Endel ja 
Malle Tustitile, Elle Jurkata-
mile joonistamise peensuste 
õpetamisel, Ester Kuusikule. 
Legendaarsed ja unustama-
tud on Antti Aru, Maidu Va-
rik, Genadi Noa ja muidugi 
Marit Tarkin kolme hüüu-
märgiga.

 

Foto: erakogu
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Kolmapäevast 
kolmapäevani

Ajakiri Stiina:
“Heledad heategijad, 

kasside päästjad”- See ar-
tikkel näitas, et inimesed 
hoolivad loomadest ja mõ-
ned teevad nende heaks nii 
palju kui võimalik. Eestis 
on umbes 20 000 kodutut 
kassi. Arvatakse, et kass 
peletab eemale halva ener-
gia, nad teevad tuju heaks, 
kurjemaid kasse saab “talt-
sutada.

Ajakiri “Semu”
“Rammukatsumine ju-

do stiilis”- Paljudele tüd-
rukutele meeldib judo ja 
nende arvates on see huvi-
tav ja lõbus. Häbelikkus ei 
kuulu judo juurde! Artik-
list saab  palju teada ka ju-
do ajaloo kohta

“Vali õige suusavarus-
tus”- Suusavarustust ost-
ma minnes tuleb arvestada, 
missugune stiil sulle meel-
dib. See artikkel on väga 
vajalik, sest paljud lapsed 
ostavad suusad uisa-päisa. 
Tänu sellese artiklile nende 
teadlikkus paraneb.

“Sõbrapäev on ukse 
ees” - Sellest artiklist saab 
teada, millal hakati sõbra-
päeva tähistama ning kui-
das see päev Eestisse jõu-
dis. Artikkel on kasulik 
väiksematele inimestele.

“Postmargi pikk ja põ-
nev ajalugu”- See artikkel 
on väga huvitav, kuna saab 
teada margi ajaloost. Kas 
teadsite, et Eesti esimene 
iseliimuv postmark ilmus 
14. septembril 2004.a. ning 
sellel oli pildiks võilill.

“Jaanalind - kiirem kui 
linnaauto” - Kes on huvi-
tatud põnevatest asjadest, 
lugegu seda artiklit!

Ajakiri “Sõdur”
“Viimane vabadussõ-

ja veteran” - See artikkel 
on päris huvitav ja soovi-
taks seda lugeda neil, kes 
on huvitatud sõjast.

“Eesti esimene jalaväe- 
brigaad”- Selles artiklis 
saab teada, mida jalaväeb-
rigaad teeb.

Ajakirju sirvisid 6A ja 6B 
klassi õpilased

Meenutage mõnd ereda-
mat seika koolipõlvest.

Mul on meeles Toomas 
Takkise ühed karmid sõ-
nad, kui meie kooli kossu-
võistkond oli naasnud koo-
lide vahelistelt võistlustelt 
esikohata ja selle põhjuseks 
võis “EHK” olla ka noor-
te poisikeste pikale veninud 
mängujärgsed “arutelud” 
naaberkoolide samavanus-
te, aga erisoost esindajatega. 
Direktor siis kutsus võist-
konna välja ja ütles, et nii, 
härra Seil, sina nüüd ütled, 
mis seal siis ikkagi toimus. 
Mina ei öelnud midagi :) Siis 
ta teatas, et “ah, mehed, jätke 
jama, ma tean ,et kõik sport-
lased võtavad vahel napsu 
peale mängu…” no siis olid 
pinged maas, kuna me kee-
gi ei julgenud seda tunnis-
tada, kuigi Toomas teadis 
juba, milles asi oli. Pääsesi-
me karistuseta tingimusel, et 
järgmine aasta toome võidu 
koju… me andsime endast 
parima, aga võitu ei toonud 
kahjuks. Tänan Toomast 
mõistva suhtumise eest :) ja 
usun, et  oleme selle aastate-

Saagem tuttavaks Tõnu Seiliga, 
meie kooli  17. lennu vilistlasega

ga siiski ilusti ära klaarinud. 
Mis on elus veel tegemata, 
millest unistate?

Palju on tegemata ja pal-
ju jääbki tegemata. Hetkel 
tegelen sellega, mis mulle 
kõige rohkem meeldib. Ühel 
heal päeval ma tulen Saa-
remaale kindlasti tagasi ja 
saan ehk ellu viia seda, mil-
lest unistan Saaremaa aren-
damisel. Täna ma seda kah-
juks 100 % veel teha ei saa...
koolile ja tänastele õpilastele 
tahaks ka anda tagasi seda, 
,mida ise olen nii sealt saa-
nud, kui mujalt kogenud ja 
õppinud! 
Olete endaga kunagi era-
kordselt rahule jäänud?

Ma ei ole endaga kuna-
gi rahul, otsin täiuslikkust. 
See on ühest küljest edasi-
viiv, teisalt kohutavalt pärs-
siv. Kooli ajal eeldati, et pean 
kõik eksamid viiele tegema 
ja kui olin saanud nelja, siis 
õpetajate jaoks oli see suur 
ebaõnnestumine. Mina olin 
siiski rahul, aga see piitsutas  
kogu aeg tagant, et alla mak-
simumi pole mõtet asju teha. 
Praegu saan öelda, et sellele 

tagaajamisele on tulnud ka 
lõivu maksta, aga iseloomu 
ju ei muuda :)
Kuidas olete kursis oma 
endiste klassikaaslaste 
käekäiguga?

Kui viimati klassiga koh-
tusime 10 aastat pärast kesk-
kooli lõpetamist, siis oli kõi-
ki väga hea näha. Meie lend 
oli üldse selline, et polnud 
vahet, mis klassist, käisi-
me kõik läbi. Täna suhtlen 
aktiivselt mõnedega, kel-
lega on alati olnud natu-
ke tihedam side ja kontakt, 
koos edasiõppimine, pere-
dega läbikäimine jne. Üldi-
selt tunnen ikka elavat hu-
vi, kui kedagi kohtan nüüd 
hiljem…kedagi ise aidanud, 
keegi mind aidanud.
Mida tahaksite öelda KG 
kooliperele?

Hoidke traditsioone, see 
liidab. Leidke igast hetkest 
endale midagi õpetlikku. 
Viige ellu oma julged ideed. 
Ära kunagi ülehinda inime-
se teadmisi, aga ära alahinda 
tema mõistust!!!

Leelo Laus, 
Meie KG vilistlastoimetus

Meenutused Tõnu esimeselt õpetajalt Anu Saabaselt 
Tõnu oli minu esimese 

lennu õpilane. Toonase 1c 
klassi kõik 31 õpilast valmis-
tasid noorele õpetajale väga 
palju rõõmu.

Tõnu oli alati heatahtlik, 
väga rõõmsameelne, abival-
mis ja aktiivne noormees. 
Õppijana   kuulus ta oiviku-
te hulka (hinded „4“ ja „5“), 
mistõttu oli tema portree 
alati kooli autahvlil. Kooli-
poisina oli temas parasjagu 
tootsilikku huumori- ja nal-
jasoont.

Klassikaaslaste hulgas oli 
ta autoriteet (Tõnu ütles ..., 
Tõnu arvas ..., Tõnul oli ..., 
jms.). Seda ka näiteks klassi-
õhtul, kui tüdrukud tahtsid 
poistega tantsida, siis Tõnu 
vedas kõik poisid pinkide 

alla ja nad tundsid end seal 
mõnusalt.

Mõned Tõnu tegemised 
ja saavutused algklassides:

• Osales peotantsu-, 
džuudo-, võrkpalli ringides, 
laulis mudilas- ja poistekoo-
ris 

• Oli klassi parim ravim-
taimede korjaja (norm oli 
200gr õpilase kohta) – Tõ-
nu korjas esimesel aastal 
1kg20gr ja teisel aastal 610gr

• Ic klassi õppetulemuste 
põhjal oli klassis 6.-8.kohal 
(sama tulemus Marek Raud 
ja Katrin Vaga)

• I klassi lugemiskiirus 
oli 338 tähemärki/minutis 
(norm. 200 tm/min)

• II klassis oli alati ajakir-
ja „Täheke“ viktoriinil pa-

rimaid tegijaid ja saavutas 
üldtulemusena aasta kokku-
võttes auhinnalise II koha

• III klassis oli parima, 
2.tähe koosseisus

Väga suur abi oli noore-
le õpetajatele klassi lasteva-
nemate toetusest. Tõnu ema 
Kaie oli abiks pea iga klassi-
välise ürituse organiseerimi-
sel. Ka praegu saan ma Tõnu 
tegemistest ja tema pisipoja 
rõõmudest teada kohtumis-
hetkedelt Kaie Seiliga.

Soovin Tõnule ja tema pe-
rele jätkuvalt rõõmu ja edu! 
Tea, et kõik Sinu rõõmud on 
ka Sinu õpetaja rõõmud!

Anu Saabas, 
Kuressaare Gümnaasiumi 

õppealajuhataja
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Hea sõber on enam väärt kui tuhat taala...

Sõbrapäev (valentinipäev), 
on ��. veebruar.

Eestisse jõudis see vana 
tähtpäev Soome vahendusel 
alles 1980. aastate lõpul ja 
sai siin sõbrapäeva jooned. 
Esmalt hakati valentinipäe-
va tähistama lasteaedades ja 
koolides, kus toimusid va-
lentinilaadad, kleebiti üks-
teisele otsaette südamekesi 
ja avati valentini- postkon-
tor või saadeti valentinipäe-
va tervitusi ning kaarte õpe-
tajatele ja sõpradele. Kes 
saab rohkem sõbrakirjakesi, 
see on oma rühmas tunnus-

tatud. Vanemad inimesed 
kingivad lillede kõrval üks-
teisele kosmeetikat ja maja-
pidamisriistu. Tavaliselt toi-
mub sel päeval ka temaatilisi 
pidusid ja koosviibimisi. 

Valentini- või sõbrapäe-
va sisuks on meil üldse lä-
hedasi inimesi meeles pi-
dada, kuigi algselt oli päev 
pühendatud armastusele ja 
kallimale, kellele anti oma 
tunnetest märku või tehti 
kingitusi: Lääne-Euroopas ja 
Ameerikas reklaamitaksegi 
seda kui armastusavalduste, 
kihlumis- ja pulmapäeva. 

Meil müüakse 14. veeb-
ruaril ehk sõbrapäeval poo-
dides spetsiaalselt kaunis-
tatud maiustusi ja pisemad 
temaatilisi kingitusi. Rõhu-
tatakse ka tava kinkida sõp-
radele lilli. Isevalmistatud 
kaartide ja sõnumite kõrval 
leiab puna-roosade temaa-
tiliste kaartide tulva kõigist 
kauplustest. Viimasel ajal on 
internetis lai valik e-kaarte, 
millest osa on üsna humoo-
rikad ja millega saab tervi-
tada kaugel asuvaid sõpru. 
Uus tava on näiteks valen-
tinipäeva kaartide võistlus, 

mille algatas Eestis Posti-
mees. 

Sõbrapäeva lill on tra-
ditsiooniliselt punane roos, 
kuigi meil kingitakse ka 
teist värvi roose, tulpe, nart-
sisse ja nelke. Sõbrapäeval 
on noorte kõrval tasahaaval 
hakanud keskealised ja va-
nemadki inimesed lilli ost-
ma ja kinke tegema, sest lõp-
pude lõpuks on tegemist 
võimalusega osutada heade-
le tuttavatele ja sõpradele tä-
helepanu. 

Allikas: Wikipeedia, internet

11A klass mõtiskles, milline on hea sõber ja kuidas sõpru meeles pidada
Hea sõber on:

• ustav, heasüdamlik, 
abivalmis, tõetruu, sõbra-
lik ja kindlasti mitte täiuslik- 
oma armsate vigadega (an-
destatavad)

• keda saab usaldada, 
kes alati aitab, kui teisel on 
mingi probleem ja kellega 
koos ei hakka igav

• ei löö näkku, keda võib 
usaldada, kes ei räägi sinust 
taga ja ei keera sulle

• ei keera mingit jama 
kokku, on olemas, kui te-
da on vaja, ei solvu kergesti, 
vaid mõistab teiste tujusid ja 
kellega on hea koos olla

• oskab hoida saladusi 
ega hülga sõpra igas väikse-
mas hädas, ei valeta

• aus, ustav, vaimukas ja 
alati minule toeks ja oskab 
saladusi hoida

• alati olemas, ta on sul-
le toeks ega tõsta ennast sõb-
rast tähtsamale kohale, teda 
saab alati usaldada, ta kuu-
lab sind ja räägib sulle enda 
muredest ja rõõmudest, te-
maga on hea olla ja kui sul 
on mure, ta aitab (vähemalt 
proovib), hea sõber ei räägi 
sinust taga ega ole näo ees 
üks ja selja taga teine

• lahke, usaldusväär-

ne, alati olemas ja tunnistab 
sind selline, nagu sa oled

• aus, toetab minu otsu-
seid, räägib oma ausast ar-
vamusest mulle, toetab mind 
minu mures, nutab, kui mi-
na nutan, naerab, kui mina 
naeran

• hoolib, on kaastundlik 
kui vaja, läheb sulle korda 
ja temaga riieldakse kui va-
ja, sest ilma riidude ja vaid-
lusteta ei ole õiget sõprust, 
ta on sind näinud erinevates 
tujudes ja olukordades, ta 
on inimene, kellega on, mi-
da meenutada

• sõber on sõbralik eel-

kõige, lahke, aus, see, kes 
ootab sind pärast tunde, kes 
oskab üllatada teist ja tal-
le alati head meelt teha, kes 
teeb kurva tuju rõõmsaks, 
see, kes ajab sõbra NAER-
MA

• sõber peab olema sõna-
pidaja, sõber peab olema sõ-
ber kogu aeg, igas olukorras

hea sõber on inimene, 
kellele võin öelda  sõber ala-
ti ja ta reageerib sellel ka kõi-
ge halvemates olukordades

• see, kelle vead ei häiri ja 
keda ei häiri sinu vead, ta on 
see, kes sind mõistab, kelle-
ga võib rääkida ükskõik mil-

Foto: Gert Lutter
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lest, usaldusväärne ega jäta 
sind kunagi hätta ning kelle 
pärast oled valmis kõigeks

• inimene, kes on alati 
kohal, kui abi on vaja, kuu-
lab ära (kuulata on raskem 
kui rääkida üldjuhul), rõõ-
muhetkedel elab sulle kaasa, 
madalseisudel on toeks, talle 
saab loota, kindel olla, KIR-
JELDAMATU

• saab usaldada ja kelle-
ga saab täiesti vabalt suhel-
da, kes aitab sind alati ja kes 
mõistab, peab olema inime-
ne, kellega koos saab palju 
nalja ja hiljem tehtud mee-
nutada,  ta peab olema ini-
mene, kellega koos on ala-
ti hea

• sõpru on palju, kuid 
tõelisi sõpru vähe, tõeline 
sõber on see, kes kuulab si-
nu mured ja püüab aidata, 
tõeline sõber tunneb sind, ta 
ei reeda sind kunagi, koos 
hea sõbraga nutad ja naerad

• usaldab ja hoiab sind 
kindlasti, ta oskab sind aida-
ta, peaasi - sõber ei vea sind 
KUNAGI alt

• keegi, kes nutab koos 
sinuga,  kui sul on valus, ja 
naerab sinuga rõõmude üle, 
keegi, kes teab, et isegi sinu 
saladust varjates saab ta ise 
kahju, aga ikkagi ta ei reeda 
sind

• mõistev, saab naljadest, 
probleemidest ja muust aru, 
avatud, heatahtlik, aktiivne, 
positiivne

• täiskasvanulikum, ini-
mene, kelle poole võib pöör-
duda, mitte selline lapse-
meelne, kes on juba piisavalt 
vana, aga teeb hullemaid 
tempe kui kolmeaastane

• saab alati naljast aru, 
lubab enda kallal nokkida, ei 
pea aus olema, hea sõbraga 
veedetakse palju aega

• usaldusväärne, hea 
kuulaja, tunneb heameelt, 
kui minul läheb hästi, toetab 
ja austab mind

• minu kõrval nii heas 
kui halvas, ta nutab ja nae-
rab minuga koos ja hea sõ-
ber ON ALATI aus

• kellega aega veeta
• alati sõbralik, temaga 

saab vabalt koos olla ja liht-
salt juttu ajada, sõber ei ree-
da saladusi

• kes ei anna mulle pek-
sa, saab usaldada, toetab 
sind alati, avaldab oma arva-
must nii positiivset kui ne-
gatiivsest, saab klatšida nii, 
et jutud ei levi, aitab, kui abi 
on vaja, saab midagi huvita-
vat koos teha, laenab patsi-
kumme, mida vaja

• saab usaldada, temaga 
saab nalja, saab vabalt klat-
šida, on võimalik kõigest 
rääkida, saab kõike koos te-
ha, iga kell on sind valmis 
aitama, on valmis mulle kõi-
ke laenama, ei peksa, ainult 
nats sõimab vahest

• head sõpra iseloomus-
tavad järgmised omadused: 
ausus, heatahtlikkus, rõõm-
sameelsus, hoolivus ja abi-
valmidus, ei küsi kunagi, 
mis ta selle eest saab, kui  
ta sind aitab, vaid ta tunneb 
andmis- ja kinkimisrõõmu, 
hea sõber on väärtuslikum 
kui kuld

• alati mulle toeks, nii 
heas kui halvas ja kellele 
võib loota ka otsustavatel 
hetkedel

• inimene, kellele saad 
toetuda raskustes, rääkida 
muredest ja rõõmudest, ja-
gada elamusi, no krt, mis ik-
ka sellest pajatada, siililegi 
selge, mis on hea sõprus

Kuidas pean sõpra sõbra-
päeval meeles:

• sõbrale tuleb öelda, et 
ta on sõber, väike soe kalli, 
kaart ja kommike

• teen kaardi ja kingin 
midagi väikest, aga head

• pean meeles sõprade 
hulgas lihtsalt soovides või 
siis ka kaarti tehes

• kallistan
• soovin head sõbrapäe-

va ja kõige erilisema sõbra-
ga on meil plaanis väikene 
üritus

• väike kalli ja veidi šo-
kolaadi, teeks koos midagi 
toredat

• saadan kõikidele sõp-
radele sms-i ja  saadan mõne 
kaardi, paremate sõbranna-

dega lähen õhtul välja, ku-
hugi kohvitama

• soovin head sõbrapäe-
va, kallistan ja väike iseteh-
tud kingitus, koogike

• lähen lähedastega ku-
hugi istuma, kui näen tä-
nava peal tuttavat, siis kal-
listan, saadan sõnumeid, 
annan neile märku, et nad 
on olemas

• teen kaardid, kingin ka 
magusat ja soovin head sõb-
rapäeva

• teen kõigile suure ja 
sooja kalli, võib-olla ka väi-
kese kaardikese, tähistame 
lähimate sõpradega seda ui-
sutamisega või millegi muu-
da, ka kossumänguga ja toi-
duga tähistame

• sõpru pole vaja meeles 
pidada ainult sõbrapäeval, 
sõbrad peavad alati teadma, 
et neil on sõpru

• heale sõbrale kingin 
pisut erilisemat kui lihtsalt 
tuttavale, kui ei saa sõbraga 
koos olla, siis mõtlen temast 
või saadan talle häid soove

• teen kaardi, lähedaste-
le sõpradele lisaks šokolaad, 
parimale karuke

• soovin neile suure kal-
liga ilusat sõbrapäeva, sõb-
rale, kes on kaugel, saadan 
ka sõnumi, helistan või kir-
jutan

• kindlasti külvan üle 
kallistustega, kuid samu-
ti saadan sõnumeid või he-
listan, kõige kallimatele viin 
midagi magusat

• saadan messid nende-
le, kes saaremaal ei ela, osa-
dele viin kommi või käime 
pärast kooli söömas, varem 
sai tehtud hunnikus ilusaid 
värvilisi kaarte

• kaartidega, lilledega, 
sõnumitega ja kallistustega, 
sest kallistus ütleb rohkem 
kui tuhat sõna

• soovin head sõbrapäe-
va ehk annan mõista, et pean 
teda meeles

• ei peagi otseselt, vahel 
head sõbrapäeva soovid, aga 
midagi erilist küll ei tee

• soovin muigega head 
sõbrapäeva, teen räige nalja 
ja soovin head sõbrapäeva

• kindlasti annan ma ära 
väga palju kallisid

• sõbrapäeval on küll ar-
mas saada kingitusi, kuid 
emotsioonid on tähtsamad 
kui asjad, seega kavatsen 
sõbrapäeval oma sõpradega 
midagi meeldejäävat koos 
ette võtta

• annan suure kalli oma 
sõbrale

• teen suure kalli
•soovin head sõbrapäe-

va, kallistan, esinen neile 
omaloomingulise kavaga, 
kutsun külla, teen neile poes 
välja, teen peo neile

• kallistan, saadan sõnu-
mi, soovin head sõbrapäeva, 
teen kingitusi

• sõbrapäeval peavad 
tõelised kaaslased teineteist 
meeles, kinkides sõbrale ilu-
sa kaardi, õhupalli või pika 
kallistuse

• ei peagi, miks pida-
da oma sõpra meeles min-
gil kindlal päeval? Saab ju 
oma sõpra meeles pidada 
iga päev. Hea sõprus ei anna 
kindlat päeva, millal omas 
sõpra meeles pidada, seda 
võib teha kogu aeg.

Mõtteid kogus Eve Paomees,  
kirja pani Miina Kallas

11A klass mõtiskles, milline on hea sõber ja kuidas sõpru meeles pidada 

Head sõbrapäeva!
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

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:

Teisipäeval, �0. veebruaril 
�007. a kooli meistrivõist-
lused ujumises.

Võistluste algus kell 
16.00 (Soojendusujumine 
kell 15.40). Kavas: teateuju-
mine 4x50 m (igast klassist 
2t+2p), 50 m vabalt t, p, 50 m 
rinnuli t, p, 50 m selili t, p, 50 
m liblikat t, p.

Autasustamine: iga võist-
lusala 3 parimat autasusta-
takse kooli meistrimedali ja 
diplomiga, samuti teateuju-
mise absoluutset 3 parimat 
klassivõistkonda.

NB! Teateujumise tule-
musi arvestatakse klasside-
vahelises võistluses 4-6 kl., 
7-9kl.- 10-12 kl. Tulge võist-
lema ja kaasa elama!

Norma Helde, 
ujula juhataja

Koolinoorte mälumängu-
meistrivõistlused

Eesti koolinoorte mälu-
mängumeistrivõistluste piir-
kondlikus voorus saavutas 
põhikooli arvestuses I koha 
KG võistkond (Jana Smidt, 
Elisabet Arge, Kristjan Kii-
rend), gümnaasiumiastmes 
sai 12E võistkond (Heikko 
Jäe, Ats Demant, Raul Kabur, 
Indrek Kaesvelt) II koha. 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Kellest koosneb meie suure kooli personal?

�0. veebruaril toimus Tartus M. Härma nim. segakooride konkurss, millest võttis osa ka Kuressaare Güm-
naasiumi segakoor „Ave” (dirigent Mai Rand). Koolikooride kategoorias võisteldes sai koor 2.koha. Mai Rand

Koolist lavalaudadele
Viimasel ajal räägitak-

se palju, milline on hea õpe-
taja. Ühe olulise omadusena 
tuuakse välja näitlejameis-
terlikkust. Minu suureks 
rõõmuks on kaks meie kooli 
õpetajat nimetatud nõuet vä-
ga tõsiselt võtnud: Kaja Puck 
ja Leelo Laus astuvad Linna-
teatri lavalaudadel üles eten-
duses “Abruka aeg”. Mina 
sain igatahes pühapäeval vä-
ga mõnusa teatrielamuse ja 
süda lõi kohe kiiremini oma 
kolleege hoopis teises situat-
sioonis nähes. Jätkake samas 
vaimus, väga tublid olete :)

Eve Paomees, 
teatrikülastaja

Elektroonilise muusika töötuba. Eesti Muusikaakadeemia elektronmuusika eriala üliõpilase Juhan Vihterpali ju-
hendamisel sai reedel KG arvutiklassis teoks elektroonilise muusika õpituba. Huvilistel oli võimalus  uudse tarkvara 
abil ise muusikat komponeerida. Tekst: Maidu Varik. Foto: Gert Lutter

Lühidalt

01.01.2007 seisuga on Ku-
ressaare Gümnaasiumis töö-
tajaid 87, nendest 13 meest ja 
KG Sihtasutuses 50, nendest 3 
meest. Lapsehoolduspuhkusel 
on 7 töötajat. 

Statistika näitab, et... tüü-
piline Kuressaare Gümnaasiu-
mi  ja KG Sihtasutuse töötaja 
on 45,71 aastane. Kõige suurem 

vanusegrupp on 40-50-aasta-
sed (30,60%), 50-60-aastaseid on 
20,90%.  24,63 % töötajatest on 
alla 

40-aastased ning 20-30- aas-
taseid on 10,45%. 60-70- aas-
taseid on 12,69% ja üle 70 on 1 
töötaja.

…naiste arvuline ülekaal on 
veenev - tervelt 88,8% töötaja-

test on naised (mehi 11,2%)
…Kuressaare Gümnaasiumi 

töötaja on haritud  – 79 õpeta-
jat (90,8 %) on kõrgharidusega, 
nendest 7 omab magistrikraadi 
ja magistrikraadi on omanda-
mas 6 töötajat. 

Ursula Rahnik, personalijuht 
(kes kuulub ��,6�% hulka)


