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KG AB-Kool kümnen-
dat õppeaastat. Lk. 3

Leivanädalal väär-
tustati leiva olulisust 
meie söögilaual! Lk. 4

KG vilistlane Ilmar 
Raag rääkis seekord 
dokumentaalfilmist

Loodusainete nädal oli huvitav
Traditsiooniline loo-

dusainete nädal on edukalt 
lõppenud ja parimad said 
magusad auhinnad reedel 
aulas ka kätte.

Kõige osavõturohke-
maks kujunes loodusvikto-
riin “Mida Juku ei õpi, se-
da Juhan ei tea”. Osalesid 
4.-12.klassi võistkonnad. 
Kooliastmeti olid tulemu-
sed järgmised: II koolias-
te: I koht 6A, II koht 4B ja III 
koht 4A klassi võistkonna-
le, III kooliaste: I koht 8B, II 
koht 9A ja III koht 9C klassi 
võistkonnale. Gümnaasiumi 
esikoht läks 10A klassi võist-
konnale, kes kogus ka ainu-
kesena maksimumpunktid. 
II ja III koht läks jagamisele 
10B ja 11E klassi võistkonda-
de vahel.

Keemia võistkondlik 
protsentülesannete lahenda-
mise võistlus andis järgmise 
tulemuse: I koht maksimum-

punktidega 12A võistkonna-
le; II koht kuulus 11E-le ja III 
koht 12B-le. Tänud siinkohal 
Õpetaja Irja Truumaale, kes 
ülesanded koostas ning pa-
randas ja õpetaja Eneli Va-
harile, kes aitas võistlust lä-
bi viia.

I kooliastmes kontrollisid 
õpilaste teadmisi looduse 
vallast gümnaasiumi loodus-
suuna 12. klasside õpilased. 
Siin võistlesid klasside võist-
konnad klassisiseselt I koha 
nimel ning võistlus oli vä-
ga pinev. Mõlemad osapoo-
led jäid üritusega väga rahu-
le. Siinkohal tahakski tänada 
õpetaja Gerta Nurka ja tema 
loodussuuna õpilasi toreda 
viktoriini  ning klassiõpeta-
jaid mõistva suhtumise eest.

Neljapäeval 10:45 toi-
mus aulas õpetaja Olle Ara-
ku loodusfotode presentat-
sioon suurele ekraanile, mis 
oli kõigile vaatajatele keset 

väsitavat koolipäeva hin-
ge ja vaimu kosutav. Jääme 
õpetaja Araku uusi fotosid 
ootama.

Kes külastas aulas nädala 
jooksul taieste näitust “Rista-
misviga”, võis oma silmaga 
veenduda, et fantaasiapuu-
dust meie õpilastel ei ole.

Õpilashääletuse tulemu-
sel pälvisid parima tiitli 11C 
klassi taies ning 9C klassi 
esindaja Kristjan Lindau töö 
“Kilupoiss”.

Osavõtu ja tulemuste 
põhjal selgitasime välja ka 
üldvõitjad ja neiks osutusid 
järgmised klassid: 6A klass, 
8B klass ja 11E klass. Palju 
õnne teile ja teie klassijuha-
tajatele! Nautige ilusaid sü-
gisilmu ja alati elamusi pak-
kuvat loodust!

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja 

Leib on väärtuslik ja oluline toit meie söögilaual! Fotol õpilased külas AS-is Saare Leib. Foto: erakogu

Õpilaste sünnipäevad

Marili Mere 10E 18.10
Daile Kiil 11E 18.10
Uku-Rasmus Lind 11E 18.10
Jaanika Vatsfeldt 9B 19.10
Kaidi Sink 12C 19.10
Jargo Varik 7A 20.10
Liis Lõhmus 11A 20.10
Patrick Lomp 2A 20.10
Kaspar Oolup 3A 20.10
Sander Sepp 10D 20.10
Steelia Suuster 2B 21.10
Elise Eimre 10C 21.10
Merit Lehtsalu 3A 22.10
Pilleriin Vessik 12A 22.10
Helet Loodus 12F 22.10
Kaspar Kaasik 2B 22.10
Marek Valge 7A 22.10
Markus Mäemets 8B 22.10
Regiina Dolgopolaja 11A 23.10

Töötajate sünnipäevad

Marje Tiitma 19.10
Terje Tarkin 22.10*

Juht tänab
Tänud kooli loodustea-

duste nädala korraldamise 
eest osakonna juhile Reene 
Kanemägile ja tema abiliste-
le.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Tänan õpetaja Ruth Jas-
minit õpilaste heatasemelise 
ettevalmistuse eest 6. klassi-
de maakondlikuks õpioskus-
te olümpiaadiks. Õnnitlu-
sed 6A klassi õpilastele Riin 
Nõukasele, Anneli Ants-
maale, Kelly Talvistule, Lau-
ra Oolupile ja Kati Vahteri-
le, kes saavutasid nimetatud 
olümpiaadil II koha.

Grete Pihl, klassiõpetajate 
osakonna juhataja

Sünnipäevad

X-XI klassi lastevanema-
te koosolek toimub kolma-
päeval, 24.oktoobril 18.00 
KG aulas. Päevakorras: 1. 
Koolielust 2007/08 - M.Varik                  
2. KG seeniorkooli loeng: 
Toimetulek teismelise õpi-
lasega. Viigi Viil 3. Klasside 
koosolekud.

XII klasside koosolek on 
novembris, täpsem info en-
ne koosolekut Meie KG-s.
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AB-KOOL alustas 10. hooaega

Kuressaare Gümnaasiu-
mi koolieelikutele suuna-
tud kursus, AB-Kool alus-
tas oma esimest õppeaastat 
1998.aastal. Eesmärgiks sea-
ti Kuressaare Gümnaasiumi 
õpitegevuse tutvustamine; 
alusoskuste kujundamine 
edaspidiseks õppetööks; las-
te  ettevalmistus  ülemine-
kuks mänguliselt tegevuselt 
õpitegevusele ja lastevane-
mate toetamine ning nõusta-
mine lapse arengu suunami-
sel. Eelkõige olid kursusele 
oodatud kodused 6-aastased 
lapsed, kes ei käinud laste-
aias.  Planeeriti ühte grup-
pi, lastevanemate suure hu-
vi tõttu avati kaks gruppi, 
ühtekokku 40 lapsega. Ka-
hel esimesel aastal tegutse-
ti laupäeviti, kus tihedasse 
päevakavasse oli põimitud 
mitmeid alusharidusprog-
rammist lähtuvaid koolival-
miduse aspekte. Programmi 
läbiviivad õpetajad õpeta-
sid koolieelikutele emakeelt 
ja loovust; matemaatikat ja 
loogikat; käelisi tegevusi; ar-
vutimängude kasutamist; 
laulmist ja muusika kuula-
mist; sportmänge. 

Mida lapsevanemad lap-
si AB-Kooli registreerides 
kursuselt ootasid? Ootusi 
oli väga mitmeid: iseseisvu-
se kujundamist;  põhjaliku-
mat individuaalset juhenda-
mist; kindluse tunnet kooli 

tulekuks; õpetada laps lu-
gema, arvutama; etteval-
mistust koolikatseks;  koo-
litunnetust; põhjalikumat 
ettevalmistust kooliks, et ei 
oleks koolikartust; suhtle-
mist omaealistega; motivat-
siooni ja huvi kooli tulekuks; 
kogemust teises keskkonnas 
käitumiseks; saada tuttavaks 
kooliga; püsivust kuulata 
õpetajat; harjumist kooliga 
ja selle nõuetega. Ka tagasi-
side lastevanematelt toimu-
nud õppepäevade kohta oli 
üldjuhul vaid positiivne – 
lapsele meeldis; oli rõõmus 
ja tahaks iga päev kooli tulla; 
mängib ka kodus kooli eda-
si; päev võiks veelgi pikem 
olla; leidis uue sõbra; õn-
nestus võistlus võita; meel-
dis vahetund, sest sai joosta; 
õpetaja oli olnud nii rõõm-
sa näoga; jms. Oli ka mure-
sid: õpetaja ei jõua alati kõiki 
küsida; vahetunnid olid lär-
makad; pinginaaber puudus 
täna; laps ei tahtnud koolist 
koju tulla; mõni ülesanne ei 
tulnud kohe välja jms.

AB-Kooli esimese lennu 
vilistlased on tänaseks jõud-
nud juba 9. klassi.

Kuna laupäevased pe-
re ühistegevused olid õppe-
töö tõttu häiritud, otsusta-
ti kolmandal tegevusaastal 
korraldada õppepäevi kord 
kuus tööpäeva pärastlõuna-
ti.

Esimestel aastatel aitas 
kursust organiseerida koo-
lituskeskus „Osilia“. Ala-
tes 2004. aastast korraldab 
kursust AB-Kooli töörüh-
ma juht, klassiõpetaja Ül-
le Jasmin. AB-Kooli tege-
vusega on olnud seotud 
kõik I kooliastme õpetajad 
- kes õpetanud koolieeli-
kuid, kes koolitanud lapse-
vanemaid.Vanemate kooli-
tuste läbiviimisel on olnud 
suur osa koolipsühholoogil 
Kaja Puckil. Vanematele on 
esinenud ka Kuressaare lin-
navalitsuse sotsiaal- ja ter-
vishoiu osakonna lastekait-
se spetsialist Helle Kahm ja 
Kuressaare politseijaoskon-
na vanemkonstaabel, noor-
soopolitseinik Maret Mets-
maa. Tagasiside koolitustest 
on vanematelt olnud posi-
tiivne.

10. oktoobril algas AB-
Kooli kümnes õppeaasta. 
Viie õpilagrupi, 82 osaleja-
ga kursust hakkavad õpeta-
ma klassiõpetajad Reet Vä-
lisson, Sirje Mehik, Ruth 
Jasmin, Inga Engso ja Kristel 
Salumaa.

Soovime lastele, nen-
de vanematele ja õpetaja-
tele mõnusat sisseelamist 
tulevasse kooliellu! Rõõmu-
rohket juubeliaastat!

Ülle Jasmin, AB-Kooli juht

Anu Saabas, õppealajuhataja

Külalised Inglismaalt ja 
Saksamaalt.

Selle aasta õpetaja-
te päev oli meie koolis 
tõeliselt rahvusvaheline 
- lisaks leedukatele kü-
lastasid meid õpetajad 
Inglismaalt ja Saksamaalt. 
Nimelt võõrustasime oma 
rahvusvahelise haridus-
koostöö-alase Comeniuse 
projekti osapooli. Antud 
projektist on juttu olnud 
eelmise õppeaasta info-
lehtedes, lisaks meie kooli  
ja Inglise-Saksa koolide-
le osaleb projektis ka kool 
Hollandist, Haagist. Pro-
jekt päädib suure kontser-
tetendusega.

Reede hommikul toi-
mus projektikoosolek, 
seejärel osalesid külalised 
ka õpetajate päeva prog-
rammis. Üritus meeldis 
neile väga, seda enam, et 
neil õpetajate päeva ei tä-
histata.

6.-10. juunil viibisid al-
lakirjutanud ning õpila-
sed Timo Rist ja Markus 
Sepp sama projekti raa-
mes Saksamaal Ahrens-
burgis projektikoosole-
kul. Lisaks koosolekule 
tutvustati meid ka Ah-
rensburgi ja Hamburgi 
vaatamisväärsustega ning 
õpilased said uusi sõpru. 

 Mai Rand, Marje Pesti

Kooliraamatukogu on ��. 
oktoobrist - �7. oktoobrini 
suletud.

Kes soovib raamatuid 
laenutada või tagastada, 
peab seda tegema sellel nä-
dalal.

Urve Aedma, 
kooliramatukogu juhataja

Vabariiklikul kodu-uuri-
miskonkursil esinenud 11a 
õpilast Mari Pajussaart ja te-
ma juhendajat õp. Sirje Kere-
met. 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Teated

Juht tänab

AB-Kool valmistab koolieelikuid ette koolieluks, tekitab huvi õpitegevuste vastu, tutvustab koolikeskonda. Foto: Arvi Tanila

Lühidalt
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1.- 6.kl. leivanädal oli üritusterohke 
Rukkileiba on eestlased 

alati sügavalt austanud. Kõi-
gi leivaga seotud komme-
te vastu eksimine oli rahva 
moraalimõistete järgi seo-
tud halbade tagajärgedega. 
Leiba söödi iga toidu juur-
de v.a hernesupp ja puder. 
Kes pühkis toiduraasukesed 
üle lauaotsa maha, sai tunda 
leivapuudust ja jäi vanatüd-
rukuks. Kui söögiajal juhtus 
külaline tulema, kutsuti see 
alati leiba võtma.

8.-12. okt. pidasid 1.-6. 
klassi õpilased leivanädalat. 
Sellest  on viimaste aastate-
ga saanud igasügisene tra-
ditsiooniline ettevõtmine, et  
tutvustada lastele  leiba kui 
väärtuslikku toiduainet, lei-

va tootmist vanasti ja täna-
päeval.

• Alates 8.oktoobrist oli 
kõigi koduklasside koridori-
des võimalik tutvuda leiva-
teemaliste stendidega .

• Nädala jooksul toimus 
kõigis klassides leiva-teema-
line klassijuhatajatund.

• 2A, 3A, 3B ja 4A klas-
si õpilased käisid õppekäi-
gul AS-is Saare Leib, tutvu-
sid ettevõtte  tööga, nägid, 
kuidas leiba tänapäeval val-
mistatakse. 

• Teisipäeval, 9. oktoob-
ril toimus võileibade kon-
kurss 4.-6. kl. Ürituse viis lä-
bi õpetaja Raili Kaubi. 

• Neljapäeval, 11. ok-
toobril, leidis aset võileibade 

näitusmüük. 2.-3. klasside 
lapsed said näitusele tuua 
huvitava väljanägemisega 
võileibu, mis pärast näitust 
maha müüdi. 

• Reedel, 12.oktoobril 
toimus 1.-3. kl. leivanädala 
viktoriin. Igast klassist osa-
les 2-liikmeline võistkond. 
Parimad olid Karoline Malk 
ja Artur Leivategija 2B klas-
sist.

Korraldajad Raina Rääp 
ja Grete Pihl tänavad kõiki, 
kes leivanädala ürituste kor-
daminekule kaasa aitasid!

Raina Rääp, 
algklasside õpetaja

Leivanädala üritustest 4. a klassis
Esmaspäeval käis meil 

klassijuhatajatunnis külas 
õpetaja Ruthi ema, kes rääkis 
meile vana aja  leivategemi-
sest. Saime teada, et vanasti 
jäeti leivaküna ehk leivalõi-
me sisse juuretis, millest sai 
järgmiseks leivateoks uue 
taigna. Leiba hoiti ja austa-
ti väga ,igal perel oli leibade 
peal oma peremärk.

Teisipäeval külastasime  
AS Saare Leiba. Meile räägiti 
põhjalikult, kuidas käib lei-
vategemine tänapäeval, mil 
on abiks mitmesugused ma-
sinad. Asutuses töötab palju 
inimesi mitmes vahetuses, 
igaühel on oma ülesanne. 
Huvitav oli teada saada, kui-
das see töö käib. Meile näi-
dati ka “Koolileiva” paken-

dit ja saime maitsta sooja 
leiba.

Oli kasulik ja tore hom-
mikupoolik.Sooja leiva mait-
se ja lõhn oli veel kaua mee-
les. Meie klassi leivanädala 
sündmused olid väga tore-
dad.

Kristine Trei  ja Eliis Mets , 
4A klass

Õppekäik Saare Leiba
Meil oli koolis leivanädal. 

Selle puhul läksime  Saare Lei-
ba ekskursioonile. Me läksime 
jala. See oli päris väsitav. Kui 
kohale jõudsime, siis võtsime 
mütsid peast ja joped seljast. 
Kõigepealt  läksime tainaval-
mistajate juurde. Üks oli lei-
va- ja teine saiatainas. Saime 
mõlemat tainast ka maitsta. 
Saia sisse pandi suhkrut, pär-
mi, vett ja jahu. Jahu saavad 
nad ühest ruumist, kus masi-
nad sõeluvad jahu ära. Kah-
juks me seda ei näinud, sest 
see masin teeb palju lärmi. 
Nägime veel vormileiva ahju. 
Seal oli ligi 300 kraadi. Vaata-
sime, kuidas pikki ja peenike-
si saiakesi tehti. Saime pärast 
sooja leiba ka proovida. Vaa-
tasime veel, kuidas leiba tü-
keldati. Ja siis hakkasime koo-
li tagasi minema.

Liis Kubits, �A klass

Maitsvate võileibade valmistamise võistlus
Leivanädala raames 

toimus 9. okt. 2007 koo-
li kodundusklassis  4.-6. 
klasside võileibade valmis-
tamise võistlus. Valmistada  
tuli suur einevõileib. 

Parimad tööd valis välja 
žürii koosseisus Merle Tus-
tit, Sirje Mehik, Kristel Salu-
maa, Tiiu Smidt, Raili Kaubi, 
Grete Pihl. Hinnati originaa-
lsust, loomingulisust,serveer
imisoskust, meeskonnatööd.

Žürii töö osutus väga ras-
keks, sest tööd olid väga ta-
savägised ning toredad. 
Pärast võistlust oli kõigil 
osalejatel võimalus ka val-
mistatud võileibade mait-
seomadusi hinnata.

Tänud kõigile võistlejate-
le ning žürii liikmetele!

Võistlusel osalesid:
• 4a – Deelia Kuus-

nõmm, Blanche Sirak („Nae-
ratav hommik“) • 4B - Loore 
Kuris, Siiri Sünd („Sõbralik 
päevakoer“) • 5a – Maarja 

Toplaan, Krislin Soon („Ku-
ninglik uss“) • 5b - Kärt 
Kaasik, mirjam Tenno („Sü-
gisene liblikas“) • 6a – Liis 
Leppik, Laura Oolup („Sügi-
sene eine“).

Tulemused: I-II koht 4b ja 
5a klass, III koht 6a klass.

Raili Kaubi, 
kunsti ja käsitöö osakonna 

juhataja

Tänan leivanädala üri-
tuste läbiviimise eest õpetaja 
Raili Kaubit ja Raina Rääpi, 
söökla juhatajat Tiiu Smid-
ti ning kõiki 1.-6.kl. klassi-
juhatajaid. Tänusõnad laste-
vanematele Gerta Tammele, 
Arvo Suurhansule, Tiiu Trei-
le ja Irina Viirmäele, kes osa-
lesid õpilaste saatjatena õp-
pekäikudel ettevõttesse AS 
Saare Leib.

Grete Pihl, klassiõpetajate 
osakonna juhataja

Tänu
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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:

Kutsume osalema!
20.  oktoobril kell 10.00 – 

14.00 toimub  KG 10. klassi-
de õpilaste projekti „Tervise 
ime!“ raames tuntud tree-
nerite juhendamisel kogu-
pereüritus, kus on erinevad 
võimalused huvitavate asja-
dega tegelemiseks.

Välja on kuulutatud  fo-
tokonkurss „spordifoto“ (vt. 
kooli kodulehelt).    Konkur-
sile laekunud töödest pan-
nakse Kuressaare Güm-
naasiumis üles näitus ning 
valitakse välja parimad, ke-
da autasustatakse   ürituse 
lõputseremoonial.

Ajakava:
Kuressaare tervisepargis 

10.00 – 10.30 osavõtjate re-
gistreerimine, 10.30  avami-
ne, 10.40  soojendusvõimle-
mine, 11.00  algab kepikõnni 
õpituba ja start kepikõnni-
le, batuudihüpped   (vihma 
korral on batuut KG võim-
las), 11.30  orienteerumise 
õpituba ja  avatakse  orien-
teerumisrada, teatevõistkon-
dade registreerimine, 12.00  
teatejooksu  start.

Kuressaare Gümnaasiu-
mis (NB! vajalikud vahetus-
jalatsid):

11.20 (võimlas) seinaroni-
mise õpituba ja seinaronimi-
ne (sobivad jalatsid on ten-
nised), 11.20 (peeglisaalis)  
Pilatese võimlemine, 12.00 
(aulas)  linetants, 12.30 (uju-
las, vajalik pesemisvahen-
did, ujumismüts) vesivõim-
lemine.

Kell 13.30    KG  aulas    
(vajalikud vahetusjalatsid) 
päeva   lõpetamine ja  mee-
nete, auhindade  loosimine 
osavõtjalele ning  tervislik 
lõpulaud

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja

Pärastlõuna Ilmar Raagiga

Reis ajalukku
Viiendate klasside õpi-

lased on juba kuu aega usi-
nasti õppinud uut õppeai-
net - ajalugu. Senised tunnid 
on olnud huvitavad ja möö-
dunud linnutiivul. Õpitud 
on eestlaste elu-olu kiviajal, 
pronksiajal ja rauaajal. Tut-
vutud on  muistsete eestlaste 
uskumustega ja kuuldud lu-
gusid muistse vabadusvõit-
luse algusest. 

Möödunud neljapäeval, 
11. oktoobril toimus 5a ja 5b 
klassi õppekäik juba ajaloo-
tunnis tuttavaks saanud koh-
tadesse, et ise kõigi meeltega 
tunnetada paikade ajaloo-
list hõngu. Tutvusime Kaa-
li meteoriidikraatri, Valjala 
maalinna ja Asva linnusasu-
laga. Leidsime üles  Pöide ki-
riku lähedal asuva ohvrikivi 
ja  piilusime Maasi maalin-
na saladuslikesse ruumides-
se. Reisi tegi põnevaks kooli 
õppealajuhataja ja ajalooõpe-
taja Maidu Variku huvita-
vad jutustused. Järgmiseks 
ajalootunniks  korrastavad 
viiendikud õppekäigul täi-
detud töölehe.

Täname õppealajuhata-
jat ajalooõpetajat Maidu Va-
rikut ja lapsevanem Anneli 
Lemberit õppekäigu õnnes-
tumise eest.

5a ja 5b klassi õpilaste 
nimel klassiõpetajad Reet 

Välisson ja Sirje Mehik

Jalutasin teisipäeval, 9. 
oktoobril, pärast tunde koo-
lis ringi ja ei suutnud oma sil-
mi uskuda, kui arvasin end 
nägevat Ilmar Raagi! Võin 
kinnitada, kes teda nägema 
juhtusid, et tema see just oli-
gi. Ilmar pidas mõningatele 
meie klassist, 11C-st, loen-
gu dokumentaalfilmide te-
gemise kohta.  Ta tegi mei-
le hästi selgeks amatöör- ja 
professionaalse video va-
he. Nimelt võib amatöörvi-
deo pildikvaliteet olla päris 
hea, aga heliomadustelt jääb 
ta alati alla, sest kasutatak-
se kaamerasisest mikrofoni, 
mis püüab kinni erinevaid 
kõrvalisi helisid, näiteks kel-
la tiksumist, kriginaid-kra-
ginaid, tuule sahinat, kõrva-
liste isikute sosistamist või 
naeru. Amatöörkaamera-
ga kvaliteedi saavutamiseks 
soovitati meil kasutada näi-
teks rinnamikreid, mis kin-
nitatakse filmitavale märka-
matult riiete vahele. Seejärel 
tutvustas ja näitas Ilmar mei-
le valgustuse tähtsust. Saime 
teada, et näiteks dokumen-
taalfilmi jaoks intervjueeri-

misel kasutatakse isegi ku-
ni nelja valgust. Nendeks 
on keylight ehk kõige tuge-
vam valgus, mis inimese 
peale lastakse langeda; fill 
light ehk täitevalgus, mille-
ga kompenseeritakse tekki-
vat varju; backlight ehk taus-
tavalgus, mis on tagant ja 
pigem ülalt valgustamiseks 
ning see aitab pea kuju taus-
tast esile tuua. Veel on või-
malik kasutada näiteks üht 
valgusallikat kompositsioo-
ni paikaseadmiseks, näiteks 
kaadri serva manada valgu-
sekiir või –laik. 

Pärast teooriat nagu ikka 
järgneb praktika. Ilmar an-
dis meile praktilise ülesan-
de leida koolimajas interv-
jueerimiseks sobivaid kohti. 
Vaatasime kõik kohad üks-
haaval läbi ja saime veel Il-
marilt praktilisi näpunäiteid 
ideaalsuse saavutamiseks. 
Omast kogemusest võin öel-
da, et kohalolnutel oli väga-
gi asjalik ja põnev koolipäe-
va lõpp. Täname Ilmarit, kes 
võttis vaevaks meid külasta-
da ja tarkuseteri jagada! 

Silver Raik, 
��C klass

Ilmar Raag muutis kuulajaile koolipäeva lõpu sisukaks ja põnevaks. Foto: Ellen Kask

Foto: Sirje Mehik


