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Meie kooli noor vilistlane
Minni Nirgi leidis enda tulevikule aluse Taani ülikoolist
Aarhus Business College. Seda juhuslikult sõbranna kaudu, kes oli otsustanud organisatsiooni HAKES kaudu
välismaale õppima minna.
Pakkumised olid huvitavadnagu selgus öösel interneti lehekülge www.hakes.ee
sirvides...
Millised olid Sinu mõtted/
vaated tulevikule lõpueksameid valides?
Lõpueksamite valikut tehes oli plaan edasi õppima
hakata, kas rahvusvahelist
ärijuhtimist või valida Tartu ning geenitehnoloogia või
politoloogia. Seega tahtsin

teha võimalikult palju eksameid, et võimaluse korral
saan sisse astuda erinevatesse valdkondadesse, kuna
eksamite valiku ajal tulevik
veel päris kindlalt slime ees
ei olnud. Mõte välismaale
õppima asuda ei osanud sellel ajal pähegi tulla.
Kuidas avastasid
HAKES’e?
HAKES’e avastasin 100
päeva ballil läbi sõbranna.
Temal tekkis järsku kange
tahtmine koju minna ning
kui pärisin, miks, siis rääkis ta mulle HAKES’e külastusest Kuressaare koolidesse ning välismaal õppimise
võimalusest. Ise olin olnud
sellel ajal suusareisil. Nii siis

läksingi koju ning asusin
motivatsioonikirja kirjutama, ise päris õigesti teadmata, mida täpselt pakutakse
ning mis on kriteeriumid sisse saamiseks. Aga mõtlesin
et, ah mis seal ikka, proovida ju võin, eks näis kaugele
jõuan :) Nii mööduski pool
ööd HAKES’e kodulehte uurides ning motivatsioonikirja kirjutades
Mida mäletad ankeedi täitmisest ja saatmisest?
Kuna paberite ärasaatmisel oli vaja ka õpetaja iseloomustust minu kohta, siis palusingi õpetaja Ellen Kaselt
abi.
Jätkub lk. 4...
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KG galakontsert meelitas Linnateatrisse
täissaali publikut
Sel sombusel märtsikuu
pühapäeval oli paljude-paljude andekate lauljate-tantsitajate-etlejate, emade-isade-,
õdede-vendade, vanaemadevanaisade ja muidu laulutantsuhuviliste
kalendrist
vastu vaatamas punane täpike - 2.märts, Kuressaare
Gümnaasiumi 6.galakontsert. Tõsi ta on- juba viis aastat on KG töömesilased ja
andekad õpilased kevadkuu
esimesel pühapäeval kuulajatele rõõmu teinud. Esimest
korda korraldati kontserti
kooli 25.juubeli puhul, nüüd
on aga käes juba 30.juubeliaasta.
Prožektorid särasid, publik ootas - ja nii see algaski.
Alustuseks kõlas kooli laul,
mida laulsid sedapuhku
kolm eri kooliastmest noormeest: Karl Jõgi, Martin Õisnurm ja Preedik Heinmaa.
Seejärel said sõna õhtujuhid
Kateriine Püüa ja Artur Leivategija 2B klassist, kes rääkisid meie kooli ajaloost.
Kontsert oli jagatud kahte ossa: esimeses pooles 16
esitust ning teises osas peale
15-minutilist vaheaega ülejäänud 18. Ehk siis ühtekok-

Tütarlasteansambel Mandlike Foto: Gert Lutter

ku võis näha-kuulda 34 etteastet.
Esimesest poolest jäid silma kelmikad rahvatantsijad
2B klassist, etleja Elina Kadaja katkendiga Helga Nõu
raamatust „Pea suu!”, milles
neiu kõneles ilust - nii sisemisest kui välimisest, Kristel
Aaslaid, Alicia Keys`i lauluga „Superwoman” ning 12F
klassi võimlemiskava pallidega.
Kontserdi teisest poolest

vajavad äramärkimist neidudeansamblid „Kapriis” ja
„Mandlike”, alati suurepärane Preedik Heinmaa, duett
Kristel Aaslaid – Tuuli Rand,
etleja Laura Oolup, kes katkendiga S.Rannamaa raamatust „Kadri” kõneles kodust
ja kodutundest ning selle
tähtsusest, Mikk Aeg A.Puu
luuletusega „Sõnu”. Loomulikult ka Erko Niit, kes esitas
koos Laura Junsoniga kolm
laulu: üks kodumaast, kir-

8B klassi võimlemiskava. Foto: Gert Lutter

jutatud Laura poolt, teine
filmist „Once” ning kolmas
Erko poolt Ellen Niidu sõnadele kirjutatud „Ööviiul”.
Vahetekstis meenutasid õhtujuhid, et nüüdseks pea 3
aastat KG vilistlane olnud
Erko olevat 10.klassis koguni arvanud, et ega ta suurem
asi laulja ega kitarrimängija
ole. Tol õhtul tõestas ta aga
vastupidist. Kontserdi lõpetas JEPPS jällegi väga meeleoluka esinemisega, millele
andis värvi Matis Rei meisterlik beat-box.
Olgugi, et mainitud sai
üsna väheseid, olid kõik
osalejad väga-väga tublid ja
esinemise Kuressaare Gümnaasiumi galakontserdil igati ära teeninud.
Suured-suured
tänud
eelkõige
peakorraldajale
Laine Lehtole ja kõigile suurepärastele lauljatele-tantsijatele-võimlejatele-etlejatele-pillimängijatele
ning
nende juhendajatele ja üleüldse kõigile, kes kontserdi
korraldamisele kaasa aitasid
ning selle toimumise võimalikuks tegid. Kohtumiseni
juba järgmisel kevadel, Kuressaare Gümnaasiumi galakontserdil 2009!
Triin Kand,
10C klass
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Viigi Viil jagas 11C-le tarkuseteri
11. c klassil avanes suurepärane võimalus klassijuhataja tunnis osa saada
doktor Viigi Viili loengust,
kes tunnis täitis meil kinesoloogi rolli. Kinesoloogia on liikumis- ja energiaõpetus, mis väidab,
et inimene on elektriline
olend.
I katsejäneseks sai Holger, kelle peal testiti, mismoodi erinevad tegurid
mõjuvad inimese keskendumisele. Saime teada, et valetades kulutab inimene palju
energiat. Samuti seda, et vanemad ei tohiks lapsi keelata, kui õppimise ajal muusikat kuulatakse, sest muusika
mõjub kaitsemullina. Huvitavaks faktiks oli, et paljudel
õpilastel on koolis kõrvadel
blokk ees ning sellepärast
ei pandagi tundides tähele. Selle vältimiseks tuleks

kõrvalesti üksteisest eemale
tõmmata.
II katsejänes oli Triinu.
Tema peal näidati meile,
kuidas söömine kulutab palju rohkem energiat. Sellepärast ei tohikski tundide ajal
süüa, sest töö tegemiseks ei
jää niimoodi üldse energiat.
Hoiatus kõlas ka eksamiteks
– Söö šokolaadi enne eksamit, mitte selle ajal!
III katsejänes oli Timo,
kelle peal saime teada, et kui
soovid oma mõtteid suunata vaid ühte kohta, võid hoida keelt suu laes, hammaste
taga, sest sellisel juhul jookseb otse kui mõtteline telg sinu seest läbi, ning hoiab sind
tasakaalus.
Sama testiti ka uuesti
Holgeri peal, mõjus!
Et juhe kokku ei jookseks,
soovitas doktor meil koputada kahe näpuga nina pihta.

IV jänes oli Markus. Saime teada, et kui hommikul
tõmbad jopeluku kinni, käe
üles, tuleb sinu sisse vool,
aga kui teed luku lahti, tõmbad käe alla, vool kaob. Sellepärast peakski igal hommikul, kui kooli tuled ja jope
seljast võtad, käega korra
veel üle rindkere üles tõmbama.
Dr. Viigi Viil rääkis ka seda, et iga inimene on stressis
- stress on loomulik tasakaalutus.
V katsejäneseks sai Ellen
ise, kes ütles küll, et tal stressi ei ole, aga Triinu valmistas muret. Kui miski muret
tekitab, tuleb panna käsi pea
peale, murele mõelda, ning
mure kaob.
Aitäh Viigi Viilile nende
tarkuseterade eest!
11c klassi nimel Ketri

Kuidas küpsuskirjandil läbi kukkuda?
Paar päeva enne saatusliku kirjandi kirjutamist lappa paaniliselt tsitaadiraamatuid, õpi pähe määratu hulk
kulunud mõtteteri ning kasuta neid võimalikult palju
ja kontekstiväliselt.
Ega sa ometi oma aega
raamatute lugemisele raisanud pole? Äärmiselt rumal!
Hänginud parem rate.ee-s
või mänginud videomänge.
Kuluta vähemalt pool
eksami ajast kulinaarsete
naudingute otsimisele. Võta kaasa (loe lauldes) kolm
kilo šokolaadi, neli pakki
marmelaadi, seitse liitrit limonaadi, võid ka võtta karbonaadi - vaimne ja füüsiline heaolu garanteeritud.
Unusta kirjavahemärgid!
Neil on mujalgi tegemist. Ja
üleüldse õpetatakse seda ortograafiajama gümnaasiumis rohkem meelelahutuseks.
ÕS on sinu vaenlane; kõrva-, ees- või tagaistuja sõber,
kes erinevalt ÕSist sulle tõenäoliselt hambaid säärde ei
löö.
Kirjandi hindajal saad



Juht tänab
Suured tänud KG Galakontserdi 2008 korraldustoimkonnale ja osalenud
õpilastele väga suurepärase
pärastlõuna eest.
Toomas Takkis,
direktor
Tiia Leppik,
KG Huvikool Inspira
direktor

Tänan kõrgetasemelise
ja meeleoluka galakontserdi korraldamise eest Laine
Lehtot ja tema meeskonda.
Tänud kõigile esinejatele!
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Tänan kõiki 23. veebruaril meie kooli maakondlikul geograafia olümpiaadil
edukalt esindanud õpilasi ja
nende tublisid juhendajaid
Malle Tiitsoni, Eneli Vaharit,
Anni Väli ja Kaarin Peeti.
Reene Kanemägi,
loodusteaduste osakonna
juhataja

Lühidalt

alati heldimuspisara silma
võluda oma traagilise elu
võimalikult detailse päeviku
vormis ümberjutustusega.
Eriti haaravad on üksteise järele seatud (a la nagu
õpilased kehalise kasvatuse
tunnis pikkuse järjekorras)
põhjendamata argumendid
ja õhust võetud järeldused.
Mainides Koidulat või teisi prestiižseid kirjamehinaisi
soovitame kasutada järgmisi
fraase: loll nagu tunamullune vasikas, ajab möga nagu
Ristikivi, seedehäireid tekitavad maastikukirjeldused,
“peast natuke ohoh” (MIN-

GI Tammsaare) jne.
Kujutle, et oled Sokrates
ja anna sellest teada ka kirjandi hindajale, kirjutades
sellest, mille kohta sa tead,
et sa mitte midagi ei tea.
Boonus: Et end eelneva kümne punkti lugemisega mitte vaevata, soovitame
kirjandile ilmumise asemel
hoopis veeta meeldiv laupäev vanavanematega, keda
sa ammu külastanud pole.
Kadri ja Pille,
KG 28. lennu vilistlased, Tartu
Ülikooli eesti ja soome-ugri
keeleteaduse, kirjanduse ja
rahvaluule erialade tudengid

KG õpilased olid edukad
saksa keele olümpiaadil
29. veebruaril toimus
maakonna saksa keele olümpiaad 8. ja 9. klasside õpilastele. Mõõtu võeti õpilastega
Orissaare Gümnaasiumist,
Aste PK-st, Muhu PK-st, Kärla PK-st, Kuressaare Vanalinna Koolist ja KG-st. Meie
Piret Salumäe saavutas tasavägises võistluses 2. koha,
Karen Tuul 4. ja Mari–Liis
Sepp 7. koha.
Kiitus tublidele osalejatele.
Marika Varjas,
saksa keele õpetaja

Hea raamatusõber, kas mäletad, et sel reedel, 7. märtsil on raamatu retsensiooni tähtaeg?
Töö tuleb vormistada arvutis ja selle pikkus on vähemalt üks A4 lehekülg. Töö
peab olema keeleliselt korrektne. Täpsemaid juhtnööre
loe kooli kodulehelt!
Eve Tuisk,
eesti keele osakonna
juhataja
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Kuidas Minni Nirgi Taani õppima sattus
Vaatamata sellele, et aega ei olnud palju, täpsemalt
pool päeva, siis esialgu oli
õpetaja Kask päris ehmunud, kuid see teda ei takistanud ning ta aitas, samuti oli
abiks õpetaja Kivilo. Õhtuks
oli ankeet täidetud, vajalikud dokumendid kirja külge pandud ning kiri läkski
teele.
Valik Taanis õppides kuidas leidsid ala, kas
oled rahul?
Sel ajal, kui avaldusi täitsin, oli Aarhus Business College ainus, mis pakkus majanduslikku haridust ning
sellest ka kooli valik. Nüüd,
kui olen programmi juba põhimõtteliselt läbinud, võin
kindlalt öelda, et olen valikuga väga rahul. Kuigi meie
koolijuhtkond vahetus enne
meie koolitee algust ja senini
on väikesi kommunikatsiooniprobleeme ning arenemisvõimalusi, ei oleks osanud
ma midagi paremat tahta.
Kuna kooli õppemetoodika
on suhteliselt erinev tavapärastest loengutest suurtes
auditooriumites, nimelt õppetöö toimub väikestes klassides (max. 35 inimest) ning
õppejõu ning õpilaste vahel
on pidev dialoog ning vaba suhtlemine, siis kindlasti
andis see palju motivatsiooni tundides käimisel ning
õppimisel. Ikka ju tahtsin
millegagi silma paista ning
särada :) Nüüd, kui tulin
Eestisse praktikale pooleks
aastaks, mis on vajalik lõputöö kirjutamiseks, võin kindlalt öelda, et minu välismaine haridus andis kindlasti
tööandjate silmis minule kõvasti plusspunkte juurde.
Probleemid ja plussid välismaal õppimisel?

Probleem Taani puhul on
kindlasti bürokraatia, mis
tegi elamisloa saamise, pangakonto avamise, töö leidmise ning kõikvõimalikud
paberiajamised väga raskeks. Kui sul puudub elamisluba, siis põhimõtteliselt
oled sa eikeegi. Minu suurimaks probleemiks oli elukoha saamine. Kuna serveririkke tõttu läks süsteem segi,
siis lükkus minu ühikakoha
saamine 3 kuu võrra pikemaks. Minu õnneks korraldas HAKES enne Taani minekut vastuvõtu kõikidele
sissepääsenutele, kus tutvusin muuhulgas ka ühe toreda Tallinna neiuga, kellest
saigi minu nö. elupäästja :)
Kuna mul puudus elukoht,
siis elasime sõbrannaga oma
esimesed 3 kuud Taanis tema ühikatoas.
Kindlaks plussiks pean
aga totaalse iseseisva elu algust, kus loota sai ainult iseendale ning pidevalt tuli end tõestada. Samuti ka
uue kultuuri või pigem kultuuride avastamist ning paljude väga toredate uute sõpruste algust. Hästi palju on
see kogemus juurde andnud
enesekindlust, julgust ning
pealehakkamist. Minu kooli
puhul on ka hea see, et kool
võimaldas mulle nö kontaktisiku koolist, kes juhtus
olema Eesti poiss Erki, ning
temalt sain enne Taani jõudmist palju infot, mida peaksin silmas pidama ning mida
vältima, kuna tema oli sama
tee läbinud aasta varem.
Kuidas/mille järgi peaks
üks noor valima endale
kooli ja ameti, mida õppida, millel tööd leida?
Ma olen kindel, et ega
mina vist sellele küsimusele
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

parim vastaja ei ole. Ehk ikka
selle järgi, mida noor tahab
ning millest huvitatud on.
Nägin enda klassikaaslaste pealt, et osa neist olid tulnud Taani lihtsalt välismaise
kogemuse, mitte antud eriala õppimissoovi pärast. See
tegi nende elu aga päris raskeks ning aegamööda langesid nad koolist välja, sest tegelikult pole ju mõtet oma
aega ning raha raisata erialale, mis sind tegelikult ei köida. Ei ole mõtet oma eriala ja
kooli valikuid teha sõprade
järgi, nemad ei kao ju kuskile! Seega parim soovitus
ning mitte just eriti originaalne: leia endale ala, millest
huvitud, ning kool, mis seda
pakub. Ja veel, kui mina vaatasin erinevaid erialasi, siis
ausalt öeldes, ega ma tegelikult päris aru ei saanudki,
mida mingi asi endast õieti
kujutab. Kuid selle puhul on
kindlasti abi haridusasutustest informatsiooni pärimisel. Arvan, et ka töö leidmine ei tohiks enam probleem
olla. Võibolla ei pruugita kohe oma erialasele töökohale saada, kuid, kes otsib, see
leiab :)
Millised “juhendajad”
saatsid Sind Taanis? Kes/
mis aitas vastu pidada
võõral maal?
Kindlasti oli abi minu
kontaktisikust, kes jagas päris palju kasulikku informatsiooni ning näpunäiteid ja
pikapeale saime väga headeks sõpradeks, mis andis
eriti just esimestel kuudel
palju tuge juurde. Samuti oli
väga suureks abiks klassikaaslaste suur abivalmidus,
küll nii linna näitamisel kui
erinevate toimingute organiseerimisel. Ja muidugi ka

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

„kaaskannatajad“ ehk teised
eestlased, kes olid samuti
Taani õppima asunud ning
kellega tekkis selline väikene eestlaste kommuun. Ausalt öeldes ega midagi hullu
meid ees ei oodanud ja see
oli meile suur seiklus, millest sai ainult rõõmu tunda.
Kõikvõimalikud väikesed
ebaõnnestumised ja apsud
panid meid ütlema ainult:
„Welcome to Denmark“ :)
Paar õpetussõna/soovitust valikuis kahtlevale
noorele...
Kui kahtled välismaale
õppima suundumisel, siis vähemasti oma kogemuse põhjal võin öelda, et kahetseda
pole midagi ja kindlasti soovitan pakkumine vastu võtta. Kui mina esialgu mõtlesin, et välismaal õppimine ja
elamine läheb väga kulukaks,
siis tegelikult arvan, et minu
väljaminekud, võrreldes Eestis tasuliselt kohal õppijatega,
on võibolla isegi väiksemad,
kuna Taani puhul on hea see,
et riik maksab kõigi õppijate
koolitasud ise. Seega jäävad
katta ainult elmiskulud.
Kui on kahtlus eriala valikul, siis kindlasti soovitan
välja uurida, mida mingi eriala endast täpselt kujutab,
mida õpitakse, kui palju mida õpitakse ning kes sinust
saada võib. Ehk on sellest väheke abi. Kui arvad, et sa ei
pruugi hakkama saada teatud erialal või riigis, siis ega
enne teada ei saa, kui pole
proovinud :)
Seega kivi kotti ja edu Teile!
Ilusad soovid Minnilegi - lõputöö kirjutamine sujugu loominguliselt ning teguderohket
tulevikku!
Iti Padar,
12A klass
Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@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.

Saaremaa Kaubamaja

