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Lk. 2
Tantsi, tantsi, keeruta, 
ole viisakas ja kum-
marda ehk BALLIST! Lk. 3

Mina olin metsa mine-
mas ja sina olid met-
sast tulemas...:-) Lk. 4

Terve vald oli kokku 
aetud, KG kokku kut-
sutud ehk galast!

Kõneleja saatus on tema enda kätes
Täna, ainult et üle-eel-

misel nädalal. Kõnevõist-
lus. Neli tundi. Täiesti mõt-
tetu....oleks olnud nühkida 
need neli tundi koolipinki 
ning lasta üle võimalus kuu-
lata noori inimesi rääkimas 
asjadest, mis neile on tähtsad 
ja nii nagu nemad neid näe-
vad. Hirmudest, unistustest, 
ootustest, lootustest, armas-
tusest….inimesed ei räägi 
valjusti neist asjadest. Kuid 
need 12, nemad rääkisid. 
Müts maha nende ees.

Kiruti valimisi, ajendati 
suhtlema, kiruti naisi, ajen-
dati vaidlema, kiruti liiklust, 
ajendati kohustuslikku kir-
jandust lugema. Ja näidati 
rotti. Selgus, et eksimine on 
üdini vale, kuid siiski inim-
lik. Selgus, et tuleb üritada, 
et hiljem ei tuleks kahetseda. 
Selgus, et Eestis on siiski kõi-
gil hea elada. Selgus, et elu 
viivad edasi kolm punkti...

Ivari esimene kõne oli 
poliitikast. Inimesed, kellele 
poliitika huvi ei paku, ütle-
sid, et neil oli piin seda kuu-

lata. Minu puhul asi nii hull 
polnud. Kõne puudutas suu-
res osas hetkel toimuvat tral-
li seoses Tallinnas plaanita-
va haldusreformiga. Ivar ei 
kiitnud kummagi poole te-
gevust heaks. Midagi uut 
kõnest teada ei saanud, oli 
tunne, nagu oleks keegi lu-
genud ette mõne Postimehe 
artikli.

Teises kõnes leidis Ivar, 
et kõigil on Eestis hea elada. 
Kui ma seda niigi ei usuks, 
siis oleks pannud Ivari kõne 
seda kindlasti kaaluma.

Fredi esimene kõne rää-
kis elu edasiviivatest asja-
dest. Minu jaoks oli see tol-
le päeva parim kõne, sest 
oma lihtsas loogilisuses kät-
kes see endas tohutut inspi-
ratsiooni.

Teine kõne “Iga lõpp on 
uus algus” või midagi tao-
list, oli üks lõputu algus….
jutt oli muidugi hea, kuid 
paraku polnud see enam kõ-
nelik. Ei saa ka mainimata 
jätta, et natuke ülekohtuselt 
sai Fred alles kolmanda ko-

ha preemia.
Uku (üleriigline  kõne-

mees) lahkas kõigepealt 
probleemi, mida muidu iga-
päeva elus ei taju - tarku nai-
si on väidetavalt liiga palju. 
Nagu Ivari esimene kõne, oli 
ka see tõsisemat laadi, min-
git probleemi kästilev, arut-
lev. Ühesõnaga liiga sügava-
mõtteline minu jaoks, kes ma 
otsisin sealt midagi lihtsat ja 
loogilist, umbes nagu seks il-
ma armastuseta.

Teine kõne oli võidukõ-
ne. “Inimese saatus on tema 
enda kätes” või midagi tao-
list,  oli ka sügavamõtteline, 
kuid see teema puudutas ot-
seselt ka mind, mitte, et ma 
ei läheks valima või ei ta-
haks tarka naist, aga see tee-
ma on aktuaalne, eriti nüüd, 
kui kooli lõpetamine käsil 
on. Selle kõnega oli Ukul te-
ma saatus enda kätes, nii na-
gu see saab olema ka vaba-
riiklikul võistlusel. EDU!

Markus Sepp, 
kriitik-retsensent �2Cst

Juht tänab
Tänan kõiki selleaas-

tase KG galakontserdi esi-
nejaid, juhendajaid, abili-
si ja peakorraldajat Laine  
Lehtot. Oli  väga kena ja 
positiivne ettevõtmine.

Tänan Tiia Leppikut 
sisuka Inspira arenguka-
va seminari korraldamise 
eest.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Töötajad

Elle Jurkatam 01.03*   
Marje Pesti 05.03   
Virve Vahter 06.03*
Riina Haljas 07.03   
Gerda Ader 10.03

Sünnipäevad
Õpilased

Kadri Käsk 10A 25.02
Denis Losnikov 8B 25.02
Albert Bochkarev 5B 25.02
Sander Umal 7A 26.02
Kristi Reinfeldt 8A 27.02
Kevin Schultz 8A 27.02
Martin Kolk 11C 27.02
Martin Õisnurm 8B 28.02
Tuuli Rand 12E 01.03
Karli Saar 10D 02.03
Erik Arro 11A 02.03
Jako Jõgi 6B 02.03
Liselle Õunapuu 8B 02 03
Gristi Adrat 8B 05 03
Triin Lõbus 9B 05 03
Mathias Iilane 1B 05 03
Erki Välinurm 12B 06 03
Merlin Sepp 3B 07.03
Maarit Meola 6A 08.03
Triinu Valge 10B 08.03
Natali Koppel 1C 08.03
Kaari Varipuu 12F 08.03
Laura Oolup 7A 09.03
Johanna Avik 1B 09.03
Katrin Rifk 12F 09.03
Martin Kirs 6B 09.03
Sten-Erik Viirmäe 1A 09.03
Bret Maidsaar 12E 09.03
Krõõt Lõbus 10D 10.03
Gerda Ader 12A 10.03
Eivo Purga 12D 10.03
Oliver Tarkus 10C 10.03
Kaisa Tooming 12E 10.03
Otto-Endel Paakspuu 1B 10.03
Rebeca Lember 1A 11.03
Risto Ülem 10C 11.03
Timo Lempu 10A 11.03
Rait Sagor 12D 11.03

Meie koolis on väga head oraatorid - palju õnne teile!
Kolmapäeval, 18. 02 korral-

datud maakondlikul kõnevõist-
lusel oli KG  uhkelt esindatud: 
vanema vanuseastme 12 osale-
jast olid 9 meie kooli õpilased. 
Uku-Rasmus Lind 12. e  klas-
sist saavutas grand prix’ (juh 
Marit Tarkin). Kui ta oma  esi-
mese vooru kõnes rääkis sellest, 
et praegune haridussüsteem 
ahistab poisse, siis teises voo-
rus pidi ta loosi tahtel kõnele-
ma teemal “Sinu tulevik on sinu 

enda kätes”.  Konkursi kolman-
dad kohad tulid samuti meie 
kooli õpilastele: Fred Siimpoeg 
12. c klassist (juh Marit Tarkin) 
kõneles esimeses voorus sellest, 
mis viib elu edasi, teises voorus 
teemal “Lõpp on lihtsalt uus al-
gus”, ja Ivar Piterskihh 11. e 
klassist (juh Merle Rekaya) kõ-
neles esimeses voorus valimis-
test, teises teemal “Kellel on 
Eestis hea elada?”. 

Lisaks pärjatutele esinesid 

kõnekonkursil tublilt ka Stiven 
Schultz 10. klassist, Mairo Tä-
nav Tänak 10. a klassist, Kirsti 
Vallaste 11. klassist, Riin Mari-
puu 11. c klassist, Triinu Lomp 
12. b klassist, Marko Mereäär 
12. a klassist. Palju õnne tubli-
dele kõnelejatele ja teie juhen-
dajatele! Suur tänu Uku-Ras-
musele väärika ülesastumise 
eest vabariigis!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna juhataja
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Katjušast Tšunga-tšangani!

Maakondlikul koolide-
vahelisel vene keele isetege-
vusfestivalil esindasid meie 
kooli gümnaasiumiastme 
õpilased. 11C klassi tantsu-
trupp koosseisus Mart Varik, 
Mareli Ots ja Kristina Oo-
lu esitasid sama klassi tubli 
akordeonisti Aivo Põlluääre 
pillihelide saatel tuntud lau-
lu „ Katjuša”  ainetel vene 
tantsu. 11A klassi noormees 
Sass Pääsk astus üles tun-
tud vene helilooja Antonovi 
lauluga „Kodupaigad“.1O D 
klassi vene keele grupp esitas 

sõnalis-tantsulise etenduse 
„Sõbrad,sõidame unistuste 
saarele Aafrikasse!“saateks 
trummide tam-tam rütmid 
ja tuntud laul“Tšunga-tšan-
ga“. 12B klassi neiu Piret 
Pihl esitas luuletuse “Tal-
ve lõpp”. Õpilasi juhenda-
sid õpetajad Ellen Kask ja 
Anneli Auväärt.Oli vah-
va laupäev:osalejaid kogu-
nes saalitäis ja oli isegi püs-
tiseisjaid.Meid esindanud 
õpilased olid väga tublid.
Esiletõstmist väärivad esi-
nejate kostüümid,milledega 

ka üksjagu vaeva nähti  (10D  
trupp) Siinjuures tänusõnad 
meid abistanud lauluõpe-
tajale Laine Lehtole ja 12E 
klassi abituriendile Kaia Ja-
lakasele. Kohalviibinud ve-
ne keele õpetajate ühine ar-
vamus oli, et läbi tegevuste 
suudame oma õpilasi moti-
veerida agaramaks keeleõp-
peks. 

Kohtumiseni järgmisel 
õppeaastal!

Ellen Kask, 
vene keele õpetaja

Meie kooli vabariigi aastapäeva ball
20. veebruaril toimus Ku-

ressaare Kultuurikeskuses 
meie kooli Vabariigi aasta-
päevale pühendatud ball. 
See traditsiooniline üritus 
toimus kokkuvõttes juba 
kuuendat korda. Nagu iga-
aastaselt kombeks, olid ka 
seekord balli korraldajateks 
kümnendad klassid. 

Ball algas ilusasti ja viisa-
kalt: õhtujuhtide poolt küla-
liste kätlemisega ning ilusa 
ballielamuse soovimisega. 
Õhtu jätkus koolilaulu ja li-
pu sissetoomisega. Sõna võt-
sid meie õppealajuhataja 
Maidu Varik ja linnapea Ur-
ve Tiidus, kelle julgustavad 
sõnad tegid kindlasti noor-
tel südamed soojaks.Küla-
listele olid kaetud lauad väi-
keste suupistete ja joogiga. 

Õhtu jooksul esinesid bal-
lil rahvatantsijad, meie oma 
kooli bändid: tüdrukute vo-
kaalansambel Mandlike ja 
poiste mitteniivokaalansa-
bel, kes esitasid Blink 182 lu-
gusid. Keegi oma ballikleiti-
des lava ette näppu viskama 
ei läinud. Muusikakoolist 
tulnud väikesed viiulda-
jad esitasid klassikalisi palu, 
mis sobisid balli õhkkonda 
väga hästi. Tantsuks mängis 
meile nagu jõulupeolgi an-
sambel Loodetuul. Tantsida 
sai küll ja enam, kuid kah-
juks jäid tantsutundides õpi-
tud fokstrott ja tšatša  prakti-
seerimata.  

Õhtu viimasteks üllatus-
numbriteks olid Priit Arge 
oma võimsa trummisoolo-
ga ning soolo ajal lava et-

te lohistatud hiigelsuur tort.  
Tort oli ülimaitsev nii, et kes 
see aasta ballile tulla ei viit-
sinud, tulge järgmisel aastal 
kasvõi tordi pärast. 

Ball lõppes 23:30 Loode-
tuule viimaste valssidega. 
Oli väga tore ja meeldejääv 
üritus, kuigi tüdrukud ei ta-
ha enam pikka aega oma 
kõrgeid pidukingi jalga pan-
na ning poisidki jätaks üli-
konna nüüd mõneks ajaks 
parema meelega kappi. Sel-
lised pikad õhtud pidulike 
riietega pole veel meile har-
jumuspärased. Küll aga jää-
me järgmist vabariigi sün-
nipäevale pühendatud balli 
innukalt ootama. Üheksan-
dikud, tehke järgi! 

Helena Hiis, 
�0D

Foto: Ellen Kask

Kooli meespere tänab 
meelespidamise eest Railit, 
Ursulat, Tiiut ja Renatet.

Kooli meespere

Tänu EV aastapäeva ak-
tuste korraldamise ja esine-
mise eest 2a ja 2b klassi õpi-
lastele, õpetajatele R.Rääp, 
I.Engso, H.Rand, M.Rand 
ning 11.kl õpilastele K.Nuut, 
J.Varik, E.Mänd, J.Smidt

Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja

Juht tänab

Teisipäeval, �0. märtsil  toi-
muvad kooli meistrivõist-
lused ujumises!

Võistluste algus kell 
16.00, (soojendusujumine 
kell 15.40)

Kavas: Teateujumine: 
4x50 m (igast klassist 2T+2P)

Individualalad: 50 m va-
balt 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. - 9.kl.- 10. - 12. kl.

Kooli rekord 4x50m tea-
teujumises ajaga 2.12,72 
kuulub praegusele 12e klas-
sile aastast 2007 ja siis ujusid 
võistkonnas Kairi Saar, Lilli-
Mai Rebel, Gregor Kapsta ja 
Cristo Klettenberg

Registreerimine algab 
juba täna. Loodame rohket 
osavõttu. Võtke kaasa pasu-
nad, plakatid ja vilekoorid 
ning tulge kaasa elama!

Norma Helde, 
ujula juhataja

Teated

Saare maakonna töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse aine-
sektsiooni korraldatud maa-
kondlikul 5.-6. kl. puutöö 
võistlusel 20.veebr. 2009 saa-
vutasid meie kooli 6 b klas-
si poisid Trevor Ling ja Ma-
rek Kesküll II koha. Tänud 
poistele ja nende juhendajale 
- õpetajale Mart Aardamile.

Raili Kaubi, 
Kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja
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Kõige sõbralikumad
Sõbrapäevaga seoses 

korraldasid 1. - 4.klassi õpi-
lased oma klassides kõige 
sõbralikuma poisi ja tüdru-
ku valimised. Sõbralikuma-
teks osutusid:

Mariann Rehesaar ja Ju-
han Soon (1A kl), Laura 
Nook ja Raul Mets (1B kl),

Eliise Maripuu ja Laes 
Oskar Raun (2A kl), Mona 
Schiff ja Georg Mäeots (3A 
kl), Karl Kohu ja Isabell Ka-
sesalu (4A kl), Roosi-Ann 
Tõlgu ja Ago Oll (4B kl), Ka-
ren Lopp ja Kristo Kaasik 
(1c klass), Hanna Tammel ja 
Mart Sepp (2b klass), Kadi 
Riin Kanemägi ja Karl Jakob 
Toplaan (3b klass).

Sõprus teeb maailmast 
parima paiga!

GretePihl, 
sõber

“Mine metsa  - tehtud!”

Me kõik teame, et 23. 
veebruaril oli talispordipäev. 
Kuna selle kevade jooksul 
tuleb korraldada õuesõppe-
päev, siis meie, 12.b klass, 
otsustasime, et ühendame 
need kaks päeva, ning läksi-
me metsa kepikõndima ning 
metsaelustikuga tutvuma.

Esmaspäeva varahommi-
kul nagu iga esmaspäevalgi, 
ajasime end kaheksast üles, 
kuid sel päeval ei seadnud 
me samme mitte kooli poo-
le, vaid bussi peale, et sõi-
ta Mustjala metsamajja. Al-
gul põikasime läbi ka Laugu 
metsavahimajast ning tutvu-
sime sealse muuseumi ja ha-
ruldaste puudega.

Tegime jalutuskäigu met-
sa vahel, kus lahke giid se-

letas meile lahti riigimetsa 
toimimise süsteemi, õpetas 
puude vanust määrama, rää-
kis põtradest, kitsedest, si-
gadest ja muudest metsaloo-
madest. Kui metsas käidud, 
otsustasime läbi sõita ka Saa-
remaa ühelt vaatamisvääru-
selt - Panga pangalt. Ilm oli 
külm ja tuuline, nii et sinna 
me kauaks peatuma ei jää-
nud, mängisime vaid veidi 
lumesõda ja hakkasime sõit-
ma Mustjala poole.

Metsamajas panime asjad 
ära, haarasime kepid ning 
sammusime matkaraja poo-
le. Käia oli palju ja teekond 
oli väsitav, ka teeolud pol-
nud just kiitaväärt. Väsinu-
na matkarajale jõudes leid-
sime endas uut jõudu ning 

sammusime vapralt giidi ju-
hatusel metsa, kus meile rää-
giti palju põnevat infot kars-
tialast, kurisuudest ja mägra 
talveunest.

Kui metsas sai käidud, 
asusime metsamaja poo-
le teele. Majja jõudes oli-
me kõik näljased ja väsinud, 
kuid tuju oli rõõmus. Tegi-
me sööki ja sooja jooki, sõi-
me. 

Õhtu edenes lustlike 
mängude, pannkookide, 
grillvorstide seltskondlikult 
lõbusas meeleolus. Oli mee-
lejääv päev, mille soovitan 
ka teistel klassidel ette võt-
ta!

Teele Viil, 
�2B klass

Sisekergejõustiku võistlustele!

Foto: Merle Rekaya

Euroopa sisemeistrivõist-
lused kergejõustikus toimu-
vad 6. - 8. märtsini Torinos. 
KG sisekergejõustiku võist-
lustega on paras end hää-
letada Torino lainele. KG 
võistlused touimuvad 3. - 5. 
märtsini Kuressaare Spordi-
hoones.

Teisipäeval, 03. 03 16.00 
võistlevad 4. -9. kl võist-
konnad, kolmapäeval, 04.03 

12.00 1. -3. klassid ja nelja-
päeval,  05. 03 16.00 10. -12. 
klassid.

Alad: 1. -3. kl  30m, kau-
gushüpe ja ühe ringi takis-
tusjooks. 4. -7.  kl 60m, 60mtj, 
kaugus, kõrgus, 300m P+T.  
8. -9. kl 60m,60mtj, kaugus, 
kõrgus, kuul, 300m P+T. 10.-
12.kl 60m,60mtj, kaugus, 
kõrgus, kuul 600m, lisaalana 
kolmikhüpe noormeestele.

Klasside ülesandmised 
27. veebruariks kehalise kas-
vatuse õpetajate ruumi! 

Jälgige täpselt juhendit 
võimla ees stendilt! Head 
võistlemist!

Endel Tustit, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Lühidalt
KG keeleväelased jõudsid 
kolme parema kooli hulka!

KG keeleväelastel Sassil, 
Kristjanil ja Kairil on läinud 
väga edukalt. Eelmisel lau-
päeval jõuti teisena kolme 
parema kooli hulka.

Ülesanne oli järgmine: 
19. sajandi Kuuba vabadus-
võitleja Jóse Marti mugan-
duses ilmus hispaania keeles 
esimene näide eesti kirjan-
dusest. 

Keeleväelastel tuli ni-
metada autor ja teos. Vih-
jetena öeldi, et 1984. aastal 
ilmus see tekst n-ö tagasitõl-
kena Ott Ojamaa kaudu ja 
samal teemal on kirjutatud 
Puškini värsslugu “Kala-
mees ja kalake”. Õige vastus 
on F.R.Kreutzwald “Vägev 
vähk ja täitmatu naine”.

Järgmisel laupäeval jõua-
vad meie keeleväelased 8. 
ruumi! Kullaketrajad ja sala-
pärased eided, põhjatu auk 
ning tontlik maailm. Kolm 
õde on muundunud eseme-
teks ja tuleb ära arvata, kes 
on kes ning mis on mis. Kõik 
vihjed on ruumis olemas, tu-
leb vaid silmad lahti ja mõis-
tus terav hoida...

Kas KG keeleväelased 
jõuavad finaali? Seda näeb 
juba järgmisel laupäeval kell 
18.00 ETV-s!

Eve Tuisk, 
eesti keele ok juhataja

Meie KG, 4. märts 2009
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Tänusõnad. Marit Tarkin ja õhtujuhtide tiim Kerstin Tang - Elina Kadaja ning Artur Leivategija - Risto Paiste; juhendajad ja head abilised Merle Re-
kaya, Eve Tuisk, Reet Välisson, Merle Tustit, Pilvi Karu, Helle Rand, Mai Rand, Veikko Lehto, Kristel Salumaa, Anneli Meisterson, Renate Pihl, Arvi 
Tanila, Tarmo Matt, Madis Aavik, Siiri-Liis Metsmaa, Marii Jõeveer, Margared Saar, Kertu Saar, Triin Kand, Kristiina Purga, Sandra Tiitson, Kristi Kan-
dima, Kerttu Olesk; kõik esinenud õpilased ning õpetajad Kaja Puck, Monika Põld, Gabriel Sepp, Derek Ewen, Maren Asumets, Ene Riis, Kaarin Peet -  
aitäh, et olemas olete :) Laine Lehto, KG galakontserdi peakorraldaja

Kuressaare Gümnaasiumi Galakontsert 2009
Meie KG, 4. märts 2009

Fotod: Kertu Saar (1, 2) ja Renate Pihl (3, 4, 5)
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Eesti tänas meie õppealajuhatajat Anu Saabast
Eesti riik tunnustas Vabariigi 
aastapäeva raames meie koo-
li õppealajuhatajat Valgetähe V 
klassi teenetemärgiga hariduse 
edendamise eest. Meie KG õpi-
lastoimetus uuris, mida tunnus-
tatud pedagoog ise sellisest as-
jade käigust arvab. 

Kas ja kuidas Te tähistasi-
te sellist tunnustuse saa-
mist?

Olen saanud hästi pal-
ju õnnitlusi lähemalt ja kau-
gemalt. Kõik see on liigutav 
ja armas. Üldiselt olen oma 
loomult pigem tagasihoidlik 
ja masside tähelepanus tun-
nen end veidi ebamugavalt. 
Jagan oma „õnn’e“ rohkem 
personaalselt.

Kuidas nägi välja selle au-
tasu kätteandmise tsere-
moonia, milliseid mõtteid/
emotsioone tekitas?

Tseremoonia oli akadee-
miline. Presidendi kõne oli 
küllaltki lühike, optimistlik 
ja teenetemärgi pälvijatele 
aupaklik, väärtustades auta-
sustatavate teeneid meie rii-
gi heaks. Südamesse jäid te-
ma lõpusõnad: tänu teile 
on Eesti saanud targemaks, 
suuremaks, paremaks ja 
hoolivamaks. Tundsin, et tä-
nu õpetajate, siinkohal just 
Kuressaare Gümnaasiumi 
töötajate, suurele panusele 
oleme saavutanud ka ülerii-
gilise märkamise. 

Mälestuseks jäi ülesvõte 
koos presidendipaariga. 

Kas selline tunnustus 
muudab kuidagi Teie iga-
päevatööd, töösihte? 

Oleks vist oodatav vas-
tus: jah, nüüd teen kõike 
veelgi paremini. Tegelikku-
ses olen oma tööd alati väär-
tustanud, püüdnud teha 
kõike võimalikult põhjali-
kult. Loodan, et meie õpiabi 
tugisüsteemil jätkub veelgi  
arenguruumi. Uueks sihiks 
oleme võtnu andekate õpi-
laste „avastamise“ ja nende 
arendamise. 

Olete koolis tööl olnud 
pikki aastaid, millises suu-

nas sammub Eesti kool, 
kuidas Teie näete meie 
kooli lähiaastaid?

Õpetajana täitub sellel 
sügisel 25 tööaastat ja seda 
kõike vaid siin, Kuressaa-
re Gümnaasiumis. Õppe-
alajuhataja ametit on sellest 
peetud 20. Vahel tunnen, et 
ehk oleks rikastavam olnud 
töötada ka kas mõnes teises 
koolis või mõnes teises ame-
tis. Aga olen olnud piisavalt 
rahul ja õnnelik just selles 
majas ning kollektiivis. 

Uus põhikooli ja güm-
naasiumi põhiseadus ta-
hab sätestada põhikoolide ja  
gümnaasiumite eraldamist. 
Arvan, et iga omavalitsus 
peaks olema piisavalt kom-
petentne siiski ise määratle-
ma, milline variant on koha-
likest oludest lähtuvalt kõige 
optimaalsem ja vajalikum. 
Meie tahaksime samasuguse 
koolina Eesti haridusmaasti-
kul jätkata. Meie kool on pii-
savalt populaarne lasteva-
nemate ja õpilaste hulgas, 
kes soovivad kas meie koo-
li 1. klassis oma haridusteed 
alustada või 10.klassis jätka-
ta. Tänud lapsevanematele, 
kes meie kooli õppe- ja kas-
vatussüsteemi on usalda-
nud. 

Iseloomustage enda tööd 
koolis, mis annab jõudu/ 
mis võtab jõudu?

Õppealajuhataja töö on 
huvitav, piisavalt reglemen-
teeritud, aga samas ka loo-
mingulisust lubav. Ükski 
päev ei sarnane eelmisega. 
Palju aega võtab plaanide, 
juhendite, korralduste koos-
tamine. Oluliseks pean suht-
lemist igal tasandil – õpi-
lane, lapsevanem, õpetaja, 
juhid. On läinud nii, et ma ei 
ole pidanud vestlema häbe-
matu või pahatahtliku õpi-
lasega. Igas õpilases on siis-
ki olemas piisavalt arukust 
lugupidavaks suhtlemiseks, 
kui teda samamoodi vastu 
koheldakse. 

Kurvaks teeb meele kok-
kulepetest mitte kinnipida-

mine või kellegi hoolimatu 
tegu.

Jõudu annavad positiiv-
sed optimistlikud koostööal-
tid rõõmsameelsed inime-
sed. Õpetamine koos hea 
huumoriga on mulle väga 
südamelähedane.

Milline oleks Teie unistus-
te kool, kas KG- l on selle-
ni pikk maa?

Aga KG ongi ligilähe-
dane minu unistuste kooli-
ga. Mis täiuslikkusest veel 
puudub? Seda on väga vä-
he ja need nn. puudused on 
pigem ka ehk minu kui per-
fektsionisti  nägemus. Kõige 
tähtsamaks pean siiski mees-
konda, kellega koos töötan. 
Töötan koolis, kus on minu 
jaoks parim tööandja-koo-
lijuht Toomas Takkis, kus 
igapäevaseks koostööpart-
neriks on tunnustatud õppe-
alajuhataja-koolitaja Maidu 
Varik, kus töötavad vabarii-
gi aastaõpetajad Grete Pihl, 
Marit Tarkin ja veel palju 
teisi tunnustatud ning õpi-
laste-kolleegide poolt hinna-
tud õpetajaid. KG on kool, 

kus ma tunnen end koduselt 
ja hästi.

Eestimaa sünnipäeval on 
meie riigil keerulised ajad, 
kuidas näete Teie meie 
hetkeolukorda riigis, mida 
inimestele soovitate?

Kui igapäeva loomuli-
keks kaaslasteks on üksteise 
mõistmine ja südamesoojus, 
siis pole ükski raskus ületa-
matu. Oma tegemistes tu-
leks olla arukas ja säilitada 
rahulikku meelt. Virisemine 
ei anna midagi, aitab tege-
vus ja siin pole piire.

Mida tahaksite lisada?

Mõttetera kolleegidele 
Oskar Wilde’lt: Parim viis 
häid lapsi kasvatada, on te-
ha nad õnnelikuks! Omalt 
poolt lisaksin – olgem ka ise 
õpetajatöös õnnelikud!

Õnne kõigile ja kõiges!

Palju õnne Anule kogu koolipe-
re poolt ja lennukaid ideid ning 
põnevaid ettevõtmisi!

Kristi Kandima, 
Meie KG õpilastoimetus
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Ajalehte toetavad:

Mis on A-viirushepatiit?
A-viirushepatiit on mak-

sapõletik, mida põhjustab A-
hepatiidi viirus (HAV). Hai-
gust esineb kogu maailmas, 
kõige enam arengumaades, 
kus hügieen on puudulik. 
Veega levivat nakkust põh-
justab eelkõige puudulik ka-
nalisatsioon ja veevarustus. 
Nakkusallikaks on haige ini-
mene. Nakatumine toimub 
otsesel või kaudsel kokku-
puutel haigega, tema välja-
heidetega, saastunud ese-
metega, saastunud vee ja 
toiduainetega. 

Peiteperiood kestab 15 
- 50, keskmiselt 30 päeva. 
Haiguse kliinilised nähud 

on: väsimus, palavik, oksen-
damine, nahk võib muutu-
da kollakaks ja sügelevaks, 
uriin tumedaks ja väljaheide 
heledaks. Nakkusohtlikkuse 
perioodi kestus on 1-2 näda-
lat enne haigusnähtude esi-
nemist kuni kollasuse tek-
kimiseni. Viiruse eritumine 
väljaheitega väliskeskkon-
da lakkab üks nädal pärast 
kollasuse teket. Haiguse 
kulg võib olla ka ausümp-
tomaatiline. A-viirushepatiit 
on vaktsiin-välditav nakkus-
haigus, mida saab ennetada 
vaktsineerimise teel. 

Tervisekaitseinspekt-
sioon soovitab täita järgmisi 

ettevaatusabinõusid nakatu-
mise vältimiseks:

• A-viirushepatiidi ris-
kipiirkondadesse sõitjatel 
vaktsineerida ennast vähe-
malt 2 nädalat enne reisi, 

• juua ainult ohutut vett, 
• mitte süüa pesemata 

juur- ja puuvilju, 
• ettevaatlikult tarbida 

termiliselt töötlemata toitu, 
sh meresaadusi, 

• hoiduda jääkuubiku-
test, 

• pidada kinni hügieeni-
nõuetest, sh pesta alati käsi 
seebiga pärast tualetis käi-
mist ja enne toidu valmista-
mist ja söömist, 

Paabel annab koolis põneva kontserti 
12.märtsil kl. 12.00 annab 

meie kooli aulas kontserdi an-
sambel Paabel. 

Tegemist on Viljandi kul-
tuuriakadeemia tudengite an-
sambliga, liikmed ise räägivad 
nii:

Paabel on mõttesähvatus, 
katsetus läheneda pärimus-
muusikale vabameelselt, saa-
des inspiratsiooni bändisisesest 
sünergiast. Omapärane kooslus 
jazz- ja pärimusmuusikutest on 
see, mis koosluse lühikese te-
gutsemisaja jooksul juba palju-
sid vaimustanud on. Nüüd on 
Paabel värskelt valmis saanud 
oma esimese plaadi „Epöpoa”, 
mida kontserttuuril üle Eesti 
tutvustab.

Paabli liikmed paistavad sil-
ma multifunktsionaalsusega: 
rahvapäraste puhkpillide pu-
huja Sandra Sillamaa mängib 
tundlikult nii pikkvilet, toru-
pilli kui sopransaksofoni. Bändi 
laulja Arno Tamme värskeimate 
projektide hulka kuuluvad Tor-
mise “Meestelaulud” ja rockoo-
per “Ruja”. Kitarrist Erko Niit, 
löökpillimängija Tõnu Tubli 
ning bassimees Tanel Kadalipp 
on tähelepanu ja tunnustust 
pälvinud erinevate jazzmuu-

sika- ning omaloominguliste 
projektidega. Nende lood põi-
mivad omavahel kokku vanad 
pillilood, regilaulud ning oma-
loomingu.

Tõnis Mägi on nimeta-
nud Paablit üheks olulisemaks 
uueks tulijaks eesti muusikas. 
Muusikakriitik Kaur Garšnek 
kirjutas pärast mullust Viljan-
di pärimusmusmuusika festi-
vali Paablist nõnda: “Teine mõ-
jus Viljandi Kultuuriakadeemia 

elusmuusika ansambel oli Paa-
bel, kes sulatas üpris loomuli-
kult ja kergelt kokku eesti pä-
rimusmuusika kordustepõhise 
kõla, džässilikud rütmikeerd-
käigud ja harmooniahüpped 
ning rokiliku live-energia. Su-
juvalt vahetati instrumente ja 
väljendusviise. Paiguti jõuti 
välja lausa free jazz’i pärusmaa-
le ning üllatavad uitparallee-
lid tekkisid hetkeks isegi King 
Crimsoni ja Soundgardeniga, 

Meie KG, 4. märts 2009

• riskirühmadesse kuu-
luvatel inimestel (eelkõi-
ge tervishoiutöötajad, sot-
siaaltöötajad, toidukäitlejad) 
vaktsineerida end või lasta 
vaktsineerida tööandja ku-
lul.

Tervisekaitseinspekt-
sioon ei soovita praegusel 
ajal planeerida koolilaste 
sõitu Läti Vabariiki. Kui Läti 
külastamine on vältimatult 
vajalik, siis tuleks läbi viia 
vaktsineerimine A-hepatiidi 
vastu vähemalt kaks nädalat 
enne kavandatavat reisi. 

KG Tervis nimel, 
Sirje Metsküll

siis jälle Kasekese, Ultima Thu-
le ja In Spega!” (Kaur Garšnek, 
EPL 28. juuli 2008)

Tulge kuulama, ansamb-
li koosseisus esineb ka ju meie 
oma kooli vilistlane Erko Niit, 
kellest on võrsumas üks tõsine 
professionaalne kitarrist!

Piletiraha 15.- maksta klas-
sijuhataja või muusikaõpetaja-
te kätte.

Mai Rand

Kes see laulab köögis? 25. veebruaril 2009 Raili juures
Foto: Renate Pihl

KG Tervis


