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Lk. 2
Suurel Teatriõhtul 
saab sel aastal män-
gida, mida hing ihkab Lk. 4

Millised ringid alusta-
vad tööd huvikoolis 
Inspira, tutvu! Lk. 5

Loodusteaduste aine-
nädalal on taas või-
malus võistelda!

Toimetajaveerg
Kõik teed viivad kooli

Minu kool - Kuressaa-
re Gümnaasium on kool, 
mille ma lõpetasin ja nüüd 
olen ma siin juba aastaid 
õpetajana. Mitte mina ük-
si, vaid paljud “omad” on 
siia tagasi tulnud. Huvi-
tav kokkusattumus, et koo-
li 30. aastal võib KG-ga seo-
tud vilistlasi kokku lugeda 
kolmekümne jagu.

    Kirjutades seda veer-
gu püüan tagasi vaadata 
KG 30.juubelile. Kogu eel-
nev õppeaasta oli nii või 
teisiti oma tegemised sidu-
nud juubeliga. Mõni võib 
küsida, mida erilist see  
30. aasta siis on? 

Ühe kooli jaoks ei ole 
see number küll kuigi mul-
jetavaldav, inimese elus 
oleks selle mõõtmed palju 
ulatuslikumad.

   30 aastat mehele on ke-
na täismeheiga, sarved ma-
ha joostud, paljudest ruma-
lustest järeldused tehtud. 
Ega 30 aastat kooli jaoks ei 
ole ka väike vanus. 

   Meie kool on selle aja 
jooksul mitut nime kand-
nud, erinevaid suundi lä-
binud, mitmed õpetajad-
õpilased on jätnud oma 
jälje kooli ajalukku, nii 
on ka kooli nägu pidevalt 
muutunud. Selline, milli-
ne me oleme ja millisena  
praegu välja paistame, on 
kogu koolipere teene. Ees-
tis ei ole palju neid koole, 
kuhu endised õpilased ta-
haksid tagasi tööle tulla või 
lihtsalt oma vanu tuttavaid 
kohata.

    Suur tänu kõikidele 
endistele, praegustele õpe-
tajatele ja õpilastele, kes ai-
tasid kaasa kooli juubeli 
korraldamisele. 

Leidkem ikka võimalus 
ja soov oma kooli tulla.

Maren Asumets, 
õpetaja, I lennu vilistlane, 

kooli juubelikomisjoni juht

Rait Sagor (12d) tuli Lõuna-Aafrika Vaba-
riigis toimunud noorte- ja juunioride maail-
mameistrivõistlustel jõustõstmises teist korda 
maailmameistriks.

Kojusaabumisel tulid Raiti, tema treenerit 
Jaan Salu ja samuti maailmameistritiitli pälvi-
nud Aimar Kuusnõmme bussijaama tervitama 
klassikaaslased, sõbrad, maakonna- ja linnaju-
hid. 

Palju õnne, Rait! Koolikaaslased ja õpetajad
Grete Pihl pälvis Aasta Õpetaja 2008 tiitli.  

Tunnustatud õpetaja on suurima aineosakon-
na - klassiõpetajad - juhataja; aktiivne metoo-
dikanõukogu liige; kaasaegse ja turvalise õppe-
keskkonna looja; kooli arengukava ja õppekava 
kaasautor; praktikantide ja noorte õpetajate ju-
hendaja; koolisisese konkursi “Head Nipid” 
2007 ja 2008 võitja; J.Käisi Seltsi õpilasvõistlu-
se 2008 1. ja 3.koha saavutanud tööde juhenda-
ja; maakondliku inglise keele olümpiaadi 2008 
1.-2. ja 3.koha õpilaste juhendaja; õppekava lä-
biva teema - saarlus - edendaja; koduloolise õp-
pematerjali “Minu kodu lugu” üks autoritest ja 
sellega on loetelu alles alguses.

Palju õnne, Grete! Kolleeegid  koolist

Palju õnne tublidele tegijatele!
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�0.��. �008  algusega 
�8.00 toimub meie koolis 
taas suur teatripidu – Suur 
Teatriõhtu, mis sel aastal 
tähistab enda �0 juubelit.

10 aastat on piisavalt 
pikk aeg loomaks traditsioo-
ni. Teatriõhtu on oodatud ja 
armastatud üritus nii güm-
nasistide, õpetajate kui vi-
listlaste seas. Kindlasti on 
neid, kes ei ole kümne aas-
ta jooksul vahele jätnud üht-
ki teatriõhtut ja mäletavad 
lavalaudadelt Boccaccio lus-
takaid nunnasid ja veel kel-
mikamat aednikku, Pipisid, 
Kummi-Tarzanit, kolme ka-
ru, Hallivanamehe peatust, 
Soome seppa, Iffi, kes sa-
laja jänest mängib ja loete-
lu on sellega alles alguses. 
Etenduste tase on igal aas-
tal erinev,  alati on olnud ül-
latajaid, originaalseid lahen-
dusi, vaimukaid rolle, alati 
ka neid truppe, kelle etteaste 
veel toores või laval esitatu 
küsimusi-kõhklusi tekitab. 
Aga nii on ka päris teatris ja 
päris elus.

Ürituse korraldajana 
olen mõelnud sellesse õh-

tusse tuua ka uusi tuuli, sest 
traditsioon püsib värske, kui 
ta on muutustele aldis, sam-
mub ajaga üht sammu.

Juubeliaastal aga lõpeta-
me ühe kümneaastaku sis-
sekäidud radadel, mis tä-
hendab, püüame töösse viia 
ettepanekud, mis õhtu pa-
rendamiseks tehtud, aga si-
sulisi muudatusi ei tee.

Ootan gümnasistidelt 
head ettevalmistustööd, vai-
mukust ja originaalsust ja 
meeldejäävaid rollilahen-
dusi. Juubeliaastal hindab 
etendusi  traditsiooniliselt 
kooli juhtkonnast ja vilistlas-
test koosnev žürii, kes annab  
välja Grand Prix´i, 3 pree-
miat ning hulgaliselt Pari-
maid.  Grand Prix´i võitjal 
on au esindada enda koo-
li märtsis toimuvatel üleva-
bariigilistel Saaremaa  Mi-
niteatripäevadel Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis. Tööta-
vad ka õpilaste ja õpetajate 
žürii.

Juhend

Teatritulle astuvad kõik 
10. – 12. klassid, kelle üles-

andeks lavaküpseks harju-
tada kuni 10minutiline näi-
temäng  (NB! Jälgige aega 
täpselt, pikemaid näitemän-
ge žürii ei arvesta.). 

Selle aasta teema on vaba 
ehk mängida võib kõike! See 
teeb valiku mõnevõrra kee-
rulisemaks, samas publikule 
vaatemängu huvitavamaks. 
Siiski peavad kõik etendu-
sed tuginema kirjandusele, 
kuid nende tõlgendamine 
on trupi enda teha. Mängi-
da võib nii balletti, muusika-
li, operetti kui draamat. Kel 
valikuga raskusi, pöörduge 
raamatukogu juhataja ja kir-
jandusõpetajate poole, kind-
lasti annavad head nõu ka 
klassijuhatajad. Olge ande-
kad, vaid siis tuleb meie 10. 
teatripidu meeldejääv!

Osavõtu  registreerimi-
se viimane tähtaeg on 23.10. 
2008, vahetult enne vaheaja-
le minekut. Kes unustab, ei 
saa kahjuks osaleda! 

Registreerimiseks saat-
ke palun kiri e-maili aad-
ressil marit@oesel.edu.ee 
märgusõnaga Suur Teatri-
õhtu 2008. Kirjas peab ole-

ma: Etenduse pealkiri ja 
märge, millise teksti aine-
tel on lavatükk valminud. 
Osatäitjate nimed ja nen-
de rollinimed, instseneerin-
gu lavastaja ning tingimata 
klassinumber.

Esinemisjärjekord ilmub 
kooli kodulehel ja Meie KGs 
novembri alguses. Vahetult 
peale vaheaega 5. novemb-
riks tuleb emakeele vahe-
ruumi 302 tuua ka truppide 
kavalehed – 15 eksemplari. 
Kõigil truppidel on võima-
lik enda etenduse resümeed, 
ettevalmistustööd ja muljeid 
avaldada koolilehes Meie 
KG. Parimat reklaamijat oo-
tab autasu! Novembri teise 
nädala alguses toimub kõi-
kide osalejatega kooli aulas 
kohtumine, kus antakse nä-
punäiteid lavalise liikumise, 
tehnika- ja valguspargi ka-
sutamise ja näitlemise kohta. 
Novembrikuust alates jook-
sev info ürituse kohta iganä-
dalaselt kooli lehes. 

Mõnusat teatrihõngulist 
sügist! 

Marit Tarkin, 
Suure Teatriõhtu peakorraldaja

Suur Teatriõhtu 2002 grand prix “Kolm karu” pälvis tunnustuse ka Saaremaa Miniteatripäevadelt.
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Põhikooli teatriõhtu “Nii või naa”
Neljapäeval, ��. novemb-
ril anname avalöögi KG 
�4. kirjanduspäevadele. 
Traditsiooniliselt alusta-
me kirjanduspäevi 5.-9. 
klassidele mõeldud põhi-
kooli teatriõhtuga, mis sel 
aastal on pühendatud Eno 
Raua loomingule. 

 15. veebruaril 2008 
oleks kuulus lastekirjanik 
Eno Raud tähistanud oma 
80. juubelit. Terve tema elu 
oli seotud lasteraamatutega 
- 50ndatel töötas ta raamatu-
kogus ja lasteraamatute toi-
metajana, seejärel 1965. aas-
tast sai temast vabakutseline 
kirjanik. Raua loodud on sel-
lised vaieldamatult tuntud 
tegelased nagu kaltsumehi-
ke Sipsik ning naksitrallid 
Muhv, Kingpool ja Sammal-
habe. Kuna need tegelased 
lubasid põhikooli teatriõh-
tule ise kohale tulla, ei tohi 
neid teoseid lavastada. Pida-
ge meeles, et lavastuse pik-
kus on maksimaalselt 10 mi-
nutit ja autori tekstist tuleb 
võimalikult täpselt kinni pi-
dada. Võiksite mõtlema ha-
kata ka prooviaegadele ja 
selleks aegsasti aula aja kin-
ni panna.

Eno Raud on kirjutanud 
teoseid väikelastele, noore-

male ja keskmisele koolieale 
ning ka täiskasvanutele ja ta 
kõneleb kõigile tuntud asja-
dest. Tema lugude kaugem 
eesmärk on silmaringi avar-
damine, tõe äratundmisele 
juhtimine ning südametun-
nistusele koputamine.

Eno Raua esikteos on 
mudilastele mõeldud mõt-
lemise õpetus “Nii või naa”, 
mis räägib kahe venna - Oti 
ja Jüri - lustakatest juhtumis-
test. Iga lugu lõpeb küsimu-
sega Miks? Sellest on inspi-
reeritud ka teatriõhtu nimi 
- võiksite enne lavalauda-
dele tulekut mõelda, miks te 
just seda lugu räägite ja miks 
te seda nii või naa teete.

Öeldakse, et Eno Raua 
loodud tegelased on haka-
nud elama lavakujudena ja 
et tema kõik lood lõpevad 
õnnelikult. Anname meie-

gi sellel õhtul oma panuse, 
et meeldejäävad karakterid 
ja õnnelikud lahendused ei 
jääks ainult raamatukaante 
vahele. Tehkem seda nii või 
naa!

Urve Aedma on välja too-
nud, milliseid Eno Raua teo-
seid saab kooliraamatuko-
gust laenutada. 

“Karu maja”, “Kassid ja 
hiired”, “Kes elab meie raa-
dio sees”, “Kilplased”, “Ki-
lul oli vilu”, “Kukest ja ku-
rest, konnast ja karust”, 
“Lugu lendavate taldriku-
tega”, “Märgutuled Pada-
laiul”, “Nääripäkapikk”, 
“Padakonna vada”, “Peep ja 
sõnad”, “Puujumal”, “Roos-
tevaba mõõk”, “Suur Tõll”, 
“Suve värvid”, “Tuli pimen-
datud linnas”.

Eve Tuisk, 
Põhikooli teatriõhtu korraldaja

Avalöök klassidevahelises võistluses

10. septembril startisid 
aulas meie kooli taimeseade 
võistkonnad. Valmistada tu-
li  Ema-lapse kimp  ja päeva 
lõpuks täitus aula meeleolu-
ka loominguga. Parimateks 
tunnistati 1.-3. klassides: 1a 
klassi õpilase Silver Vahtste-
ni kollase valge kobinatsioo-

niga  kimp, 1b klassi õpilase 
Markus Juursoo massiivne 
ning praegusele aastaajale 
vastav kimp ning 2a klassi 
õpilase Siim Salumägi pihla-
kahõnguline kimp.

4.-6. klassides märgi-
ti ära 6a klass, 4b klass ning 
6b klass, selles vanuseklassis 

oli esindatud ka poiste võist-
kond. 7.-9. klasside arvestu-
ses jõudsid esikolmikusse 
7a, 8b ja 9b klass. Gümnaa-
siumiastme lemmikukuteks 
valiti 11d „Viimaks ometi 
tüdruk”, 12e „Topeltrõõm“ 
ja 12b „Tütrelt emale - aitäh, 
et sa alati olemas oled“.

Eripreemia sai 3b klass, 
kelle vahvad koomiksid mõ-
jusid väga mehiselt sellel 
võistlusel.

Kohtumiseni järgmisel 
aastal ja aitäh kõigile osale-
jatele, et tegite nädalalõpu 
koolipäevad värviküllaseks.

Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja 

Õpilaste sünnipäevad

Küllike Tint 10B 18.09
Gerli Nuut 8A 19.09
Mait Erlenbach 6B 19.09
Oliver Lember 3A 19.09
Taavi Lätt 12A 20.09
Marko Vaht 11C 20.09
Kaja Lääts 12A 20.09
Kristiina Kiil 10B 20.09
Kaur Hiet 7A 21.09
Kerttu Olesk 10C 21.09
Urmas Metsmaa 11A 21.09
Triin Lõhmus 10B 21.09
Kristjan Maalt 12D 21.09
Taavi Prei 11E 22.09
Triin Juulik 12D 22.09
Tiina Riis 5B 23.09
Martin Linde 11B 24.09
Triin Lehiste 11D 24.09
Brenda Brant 2A 24.09
Jürgen Saks 2A 24.09
Minni Tang 4B 24.09
Birgit Killandi 11E 24.09
Kim-Patrick Nõukas 10B 24.09
Laura Gerassimova 8B 24.09

Juht tänab
Palju õnne Hanna Martin-

sonile ja Helen Vatsfeldt’ile 
konkursil “Kool, kus luge-
mine loeb” eduka esinemise 
eest. Tore, et KG on kool, kus 
lugemine tõesti loeb!

Eve Tuisk, 
eesti keele õpetaja

Sünnipäevad

Noorkotkad alustavad 
taas tegevust

Sel nädalal jätkab te-
gevust KG noorkotkaste 
rühm, kuhu ootame ka uu-
si huvilisi 6. ja 7. klasside 
noormeeste hulgast.

Noored Kotkad on 
Kaitseliidu juures tegut-
sev skautlik noorteorgani-
satsioon, mille eesmärgiks 
on noortest tublide Eesti 
meeste kasvatamine.

Hakkame omandama 
matkatarkusi, harjutame 
õhupüssist laskmist, esma-
abi andmist, orienteeru-
mist ja palju muudki.

Lisaks kogunemistele 
oma rühmaga võtame osa 
noorkotkaste ülesaaremaa-
listest võistlustest ja üritus-
test.

Esimene kohtumine on 
neljapäeval, 18. septembril 
kell 17.00 ruumis 305.

Taavi Tuisk

Teated

Liisa Reinart ja Angela Taro 12b (10.-12. kl. III koht). Foto: Anneli Meisterson

Foto: Gert Lutter
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Nr Ringi nimetus Juhendaja tunde 
nädalas

Muusika
1 Algklassi solistiring P.Karu 1
2 3.kl ans M.Rand 1
3 Plokkflööt H.Rand 1
4 Plokkflööt V.Lehto 1
5 Algklassi solistiring V.Lehto 1
6 4.kl ansambel H.Rand 1

7 Näidend H.Rand/
Ü.Jasmin 2

8 Ans. Cherry Girls H.Rand 1
9 Ans. Mandlike P.Karu 2

10 Mudilaskoor Aveke A L.Lehto/
V.Lehto 2

11 Mudilaskoor Aveke C H.Rand/
M.Rand 2

12 Mudilaskoor Ave Sol M.Rand/
H.Rand 2

13 Mudilaskoor Ave Sol-be-
moll V.Lehto 1

14 Tütarlastekoor Vocaliisa P.Karu/
H.Rand 6

15 Segakoor Ave M.Rand/
H.Rand 6

16 Neidude ans. M.Rand 2
17 Solistiõpe L.Lehto 12
18 Ans. Sa:rlaine L.Lehto 2
19 Ansambel Rosin 5b V.Lehto 1
20 Ans. Kapriis H.Rand 2

Nr Ringi nimetus Juhendaja tunde 
nädalas

Sport ja tants 
1 Korvpall 8-12 kl. E.Tustit 4
2 Ujumine 6-12 kl. N.Helde 4
3 Ujumine 2-5 kl. N.Helde 3
4 Võrkpalli algõpetus 8-9kl. G.Sepp 2

5 Võrkpall poeglastele 8-
12kl. G.Sepp 4

6 Võrkpalli algõpetus 5-7 kl G.Sepp 4

7 Tütarlaste korvpall 10-
12kl. S.Metsküll 2

8 Ameerika jalgpall 7-9kl. D.Ewen 3
9 Saalihoki – poisid J.Kaju 4
10 Saalihoki tüdrukutele J.Kaju 2

11 Kodutütred 4-9kl tüdru-
kud K.Salumaa 2

12 Noorkotkad T.Tuisk 2
13 Rahvatants – algklassid M.Tustit 1

14 Rahvatants – gümnaa-
sium M.Tustit 1

15 Peotants 10. kl. K.Kirs 2

16 Esmaabi K.Salumaa/
K.Peet 2

17 Kergejõustik 4-5kl. Poisid E.Tustit 2
Kunst ja käsitöö
1 Käsitööring 4.-5. kl. R. Kaubi 1
2 Käsitööring 6..-12. kl. R. Kaubi 2

3 Moe- ja õmblusring 6.- 
12. kl. R. Kaubi 2

4 Puutööring 5.-6.kl. M. Aardam 2
5 Kunstiring 4.-6. kl. M. Laurson 2

6 Kunstiring 7.-12. kl. E. Jurka-
tam 2

KG Huvikool Inspira  kooliringid 
2008/2009 õppeaastal

NB! Ringidesse registreerumine juhen-
daja juures. Tiia Leppik

KG Huvikooli Inspira tantsutunnid
KG Huvikool Inspira alus-

tab taaskord tantsutundidega 
alates 15. septembrist:

Lasteaialaste (4.-6. aasta-
sed) tantsuring (õp. Liis Oja-
saar) T, N kell 16.45 Kesklinna 
Eralasteaia saal (Tallinna 12)*

Tantsuring 1.-2. kl. õpilas-
tele (õp. Kaia Jalakas) K, N kell 
16.00 KG peeglisaalis (Nooru-
se 1)

Tantsuring 3.-4. kl. õpilas-
tele (õp. Kaia Jalakas) K, N kell 
17.00 KG peeglisaalis 

Kõhutants alates 8. kl, täis-
kasvanuile (õp. Gerda Ader) T 
kell 16.00-17.30 KG peeglisaa-
lis

Aeroobika alates 5. kl., täis-
kasvanuile (õp. Liis Ojasaar) N 
kell 19.00 KG aulas

Tantsuring 5.-12. kl. õpilas-
tele. Külalistreenerite treenin-
gud 2008/09 õ.-a. I poolaastal 
KG peeglisaalis toimuvad järg-
miselt: 

10.-12.10.08 Helena Pihel 
ja Riina Soasepp, 28.-29.11.08 
Kerstin Lõhmus, 12.-14.12.08 

(kokkulepe treeneriga sõlmi-
misel) 

* ring alustab tegevust 2. 
oktoobrist k.a.!

Tule tantsima! :) 
Lisainfo: www.oesel.ee/

kg. Registreerimine: renate@
oesel.edu.ee. Informatsiooni 
edastas: 

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Keeruta, lennuta... Foto: Renate Pihl

September   
• 10. Taimeseade kon-

kurss* • 16. Tervisespor-
dipäev* • 22.-23. Koo-
lieelikute päevad+ 5b 
etendus“Võlupulber“ • 18.     
Jukude päev • 24.-25.     MV 
Kergejõustikus 4.-12. kl • 
22.-26.    Loodusteaduste ai-
nenädal*

Anneli Meisterson, 
noorsootöö osakonna 

juhataja

KG 
Koolituskeskus 
Osilia kursused

29. september 2008   
Inglise ärikeel algajatele 
(grupp on komplekteeritud)

02.-04. oktoober 2008      
Ärijuhtimise magistriõpe

03.-04. oktoober 2008  
Esmaabi andjate väljaõpe 
koolide ja lasteaedade tööta-
jatele

06. oktoober 2008  
Rootsi keel algajatele (grupp 
on komplekteeritud)

07. oktoober 2008  
Saksa keel algajatele (grupp 
on komplekeeritud)

07. oktoober 2008 
Soome keel algajatele (grupp 
on komplekteeritud)

10. oktoober 2008            
Esmaabi andjate täiendõpe

11. oktoober 2008  
Toiduhügieeni algkursus

11. oktoober 2008 
Inimeseõpetuse ainesekt-
siooni koolitus 

15. oktoober 2008  
Šokolaadikoolitus

16.-17. oktoober 2008      
Nauditava esitlusettekande 
koostamine

25. oktoober 2008 
Tehnoloogilise kaardi koos-
tamine ja kaloraaži arvuta-
mine

Info koolituste kohta ja 
registreerimine:

KG Koolituskeskus Osi-
lia, tel 455 6576, osilia@oe-
sel.edu.ee

Margit Düüna, 
projektijuht 

Teated
Meie KG, 17. september 2008
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Kergejõustiku meistrivõistlused ukse ees!
Aastas korra jagatakse 
Kuressaare Gümnaasiu-
mi meistrimedaleid ker-
gejõustikus. Sel õppeaas-
tal toimuvad kergejõstiku 
meistrivõistlused �4 ja �5. 
septembril linna staadionil 
algusega ��.00 mõlemal 
päeval.

Kolmapäeval, 24. sep-
tembril võistlevad 5.-9. klas-
side võistkonnad ja 25. sep-
tembril 10.-12. klasside 
võistkonnad.

24. september
Alad: 5.-7. kl  P ja T 

60m, 600m, kaugushü-
pe, pallivise, pendeltea-
tejooks 10x60m 5P+5T 
8.-9. kl P  100m, 1500m, 
kaugus, kõrgus, kuul 5kg 
pendelteatejooks 5P+5T 
8.-9.k T 100m, 800m, kau-
gus, kõrgus, kuul 3kg 
2 5 . s e p t e m b e r 
 10.-12. kl P 100m, 1500m, 

kaugus, kõrgus, kuul(6kg) 
ketas1, (75kg), oda (700g),V-
rootsi teatejooks

               T 100m, 800m, 
kaugus, kõrgus, kuul (3kg), 
ketas(1kg), oda (500g), V-
rootsi teatejooks.

Osavõtt: Klass paneb iga-
le alale välja kaks võistlejat. 
Iga võistleja võib osa võtta 
kolmest alast + teatejooks. 

Meie kooli võistlustelt on 
oma sportlasteed alustanud 
sellised mehed nagu olüm-
piamees Tiidrek Nurme, 
Marek Niit, Madis Kallas, 
Indrek Tustit, Margus Jur-
katamm, Margo Ool, Sander 
Suurhans jt.

Tiidrek Nurme ja Ma-
rek Niit on ka Eesti rekordi 
omanikud - Tiidrek 1500m 
jooksus, Marek 200m jook-
sus. 300m tõkkejooksu si-
setipptulemus on 2002.aas-
tast Indrek Tustiti nimel. 

Madis Kallas on võistelnud 
Euroopa meistrivõistlustel 
10-võistluses. Suvel tegi me-
hetegusid odaviskes keva-
del kooli lõpetanud Sander 
Suurhans,kelle odakaared 
kandusid 70 meetri alla.

       Usun, et  ka seekord 
on nii mõnelgi KG meistri-

Loodusteaduste ainenädal

Kohe-kohe on käes tradit-
siooniline loodusteadus-
te ainenädal. Sel aastal on 
see septembrikuus, täpse-
malt ��. - �6. septembrini. 

Esmaspäeval, 22. sep-
tembril ootame õpilastelt, 
nende vanemailt või teistelt 
kooliga seotud inimestelt näi-
tusele toredaid leide loodu-
sest, mis mahuksid teema „ 
Looduse keerdkäigud“ alla. 

Oluline on, et see objekt oleks 
leitud loodusest. Kuna prae-
gu reisitakse palju, siis ekspo-
naadid võivad olla kaasa too-
dud ka reisidelt. Seega käige 
looduses ringi silmad lahti 
ning koguge põnevaid loodu-
seimesid. Eksponaadid pane-
me välja 1. korruse klaasvit-
riinidesse. Iga klass võiks 
välja panna ühe taiese koos 
lühikirjeldusega, millega täp-

semalt tegu on. Algklassi-
de õpilased võiksid piirdu-
da kolme loodusleiuga klassi 
kohta. Ootame teid koos oma 
taiesega ruumi 104 või andke 
see klassijuhataja kätte, kes 
selle siis edasi toimetab.

Teisipäeval, 23. septemb-
ril kell 15:00 toimub aulas 
loodusviktoriin. Osalevad 4.-
12. klassi õpilased. Võistkon-
na suurus 3 õpilast. Kaasa 

Teatevõistlus loodusteaduste ainenädalal. Foto: Gert Lutter

võtke palun kirjutusvahend.
Kolmapäeval, 24. sep-

tembril toimub teadmiste- ja 
kiiruspõhine võistlus „Kiired 
ja taibukad“. Põhikool (4.-
9. klass) alustab 14:45 kooli-
maja õuel peasissekäigu ees. 
Võistkonna suurus 8 õpilast. 
Kaasa võtta kirjutusvahend. 
Gümnaasiumile algab võist-
lus samal päeval ja samast 
kohast 15:30. Võistkonnas sa-
muti 8 õpilast. Kaasa kirju-
tusvahend.

Neljapäeval toimuvad 
viktoriinid ja võistlused esi-
mesele kooliastmele.

Kuna sel aastal toimub 
maakondlik geograafiaolüm-
piaad juba 24. oktoobril, siis 
koolisisesed jõuproovid leia-
vad aset loodusnädala raa-
mes maateaduse tundides.

Reedel, 26. septembril tee-
me loodusnädalast kokku-
võtted ja autasustame pari-
maid.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

võistlustest osavõtjal süda-
mesopis salasoov, millest 
saame teada mõne aasta pä-
rast. Ilusat võistlestmist ja 
uusi isiklikke rekordeid.

Endel Tustit, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Teatejooks. Foto: Gert Lutter
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Ajalehte toetavad:

Sõnu, mida ma kõige rohkem vajan
Vestlusring on kokku pan-

dud eelmisel õppeaastal maa-
kondlikel kõne- ja etlemis-
konkurssidel kõlanud tekstide 
põhjal, mida esitasid tunnus-
tust pälvinud etlejad-kõnele-
jad Laura Oolup, Hanna Mar-
tinson, Sabine Suuster, Sass 
Pääsk, Kaimar Nuut, Elina 
Kadaja, Marko Mereäär, Mar-
gus Rajaver, Mikk Aeg, Kad-
ri Pajumaa. Õpilasi juhendasid 
Maret Laurson, Malle Tustit,  
Marit Tarkin, Merle Rekaya ja 
Eve Tuisk.

Mikk: Sõnu, mida ma 
kõige rohkem vajan, olen ma 
sunnitud otsima oma korteri 
salapaikadest.

Hanna: Olen lillenoppija 
naine, kõnnin luhta pidi, no-
pin mööduvate meeste nae-
ratused kenaks kimbuks.

Laura: Keegi istub aias 
ja vaatab moone. Ta tundub 
tuttav. Istub ja vaatabki.

Kaimar: Anna minule 
nüüd andeks, et ma nii kaua 
vastust oodata lasksin. Ega 
ootamised hääd ei ole, ma 
tunnen neid, aga igakord ei 
lase muud kohustused sü-
damesunni järele teha.

Mikk: Armastus peaks 
siin kuskil olema. Veel ei-
le ma nägin teda siin. Lak-
kis parajasti oma küüsi, mis 
meenutasid kaugelt kulli-

küüsi. Ta oli lõbus, võib-ol-
la isegi liiga lõbus...

Sabine: Tänaval, millel 
kõndisin esimest korda, lan-
ges lehti ja kastaneid, tahtsin 
meeletult eksida... tahtsin 
end ära lyya, aga see tänav 
oli nii pehme ja leebe, et nut-
sin yhe puu all nagu lolla-
kas, hõõrusin rohelise rips-
metuši laiali nagu tobu.

Sass: Äsja suhtlesin jäl-
le uksega: peksin ja tagu-
sin... Tegelikult on mul uk-
sest kahju. Ma võiksin nutta. 
Ma nutangi. Ma kallistan ust 
(mõttes). ... Aga ma kontrol-
lin ennast ja protokollin ki-
retult. Mina, teate, võin ka 
kiusu ajada.

Elina: Mul on probleeme, 
üks suurematest on mu ni-
na. Tähendab see probleem 
on suur, ma mõtlen, mu ni-
na on suur. Ah saate aru, mu 
suur probleem on mu suur 
nina. 

Sass: Ah sa vigurline 
kelm, või ärgu mina kirjuta-
gu, kui ma ei tahtvat. .. Olek-
sin parem ise tulnud ja ühe 
musu tolle kena pääkese 
huultele vaotanud, kes nii-
suguseid armsaid etteviska-
misi välja mõtleb. 

Laura: Kirjanikku minust 
vist küll ei saa. Ma lihtsalt ei 
oska kirjutada – sellepärast. 

Marko: Oi sa, Muhumaa, 
Muhumaa! Küll oled sa kitsi, 
tuuline, higile ahne.

Hanna: Kas tead, üle kõi-
ge jumaldan ma tegelikult 
mandariine. Kunagi, kui ma 
väike olin, tõi ema kuskilt 
kaks kasti mandariine koju. 
Sel ajal oli see muidugi de-
fitsiit. Ja ma sõin need kõik 
kolme päevaga ära. Pärast 
seda olin ma ise nagu üks 
suur mandariin.

Margus: Sa olid väike ja 
liikuv ja sinu naeratust oli 
täis kogu see suur ruum, 
kuigi sa ise hoidsid end teis-
te selja taha... Su valgus ku-
mas lae alla, põrkas sealt ta-
gasi ja pimestas mu silmi. 
See oli mulle esimene sala-
dus sinust.

Kadri: Milline inimene 
on eriline?

Elina: Mis teed, mis teed, 
mis teed peaks minema, et 
näha, kas toomingad õitse-
vad veel, mis teed, mis teed, 

mis homme õhtul teed, lä-
heks vaataks, kuis kraavides 
voolavad veed. 

Margus: Sinusse seifi pa-
nin armuvara. Ei tuli, ei vesi, 
ei koi teda söö sus. Ei hiiva 
kui tahes arukas varas.

Mikk: Ma olen ela-
nud mitut elu. Ma olen ol-
nud see, kes hoiab sulge, ja 
see, kes hoiab mõõka. Kõik 
on hajunud nagu suits tuu-
les. Täna olen ma see, kes 
hoiab taimi, ja homme olen 
ma muld, millest taimed uut 
jõudu saavad. Muld ei hooli, 
kui palju keegi head või hal-
ba tegi, ja õigest mehest ja 
õelast mehest võrsuvad ühe-
sugused viljapead.

Elina: Ma ei tea, ma ei tea, 
ma ei tea, miks te ei tee vahel 
rõõmsamat nägu, kui näete 
mind teel. Tean ju küll, teie 
ka tahate tulla minuga, aga 
täna ei jõua ja homme ei saa.

Laura: Ilus suvepäev oli.

Eve Tuisk, Merle Rekaya
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