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Möödunud nädalavahe-
tusel Eesti Ujumisliidu noor-
tesarja võistlustel tuli meie 
kooli noorematel ujujatel 
Õismäe ujulas mõõtu  võtta 
Tallinna  suurte klubide  ning  
Keila, Kose, Viimsi, Maardu, 
Haapsalu ja  Hiiumaa klubi-
de ujujatega. Medaleid see-
kord ei tulnud, rõõmustavad 
aga enamuse ujutud tublid 
isiklikud rekordid. Parima 
5. koha ujus välja Kirsti Kask 
raskemail alal-200m komp-
leksis, 100m rinnuliujumi-
ses oli ta 8. Raul Kelder pa-
randas 100m liblikujumises 
oma isiklikku rekordit 10 se-
kundi võrra, mis andis talle 
6. koha. Osavõturohked olid 
väikeste poiste alad. Tauri 
Põldema  ületas oma endi-
se tulemuse 100m seliliuju-
mises üheksa sekundi võrra 
ja 7. koht. Esikümnesse mah-
tusid ka Kert Mandel 100m 
kompleksis kaheksanda ko-
haga ja Johanna Randmets 
100m rinnuliujumises ühek-
sanda kohaga. Vapper oli 
ka oma isiklike rekorditega 
meie kõige noorem osavõtja  
Patrick Lomp

Norma Helde, 
ujula juhataja

Aitasime neil aidata!

Eelmise nädalal toimusid 
doonoripäevad. Kolmapäe-
val kuulasid kümnendikud 
Põhja-Eesti Regionaalhaig-
la arendusjuhi Ülo Lombi 
loengut. 18-aastased ja vane-
mad said endale valida pari-
ma aja neljapäevaseks vere-
loovutuseks. 3 tunni jooksul 
käis vereloovutusel 59 meie 
kooli õpilast - õpetajat, neist 
esmakordselt 34. Igaühe pa-
nus oli 450 grammi verd. Pä-
rast toimingut sai  veidi pu-
hata, mahla juua. Suur tänu 
8B klassi noormeestele abi 
eest aula valmissedamisel! 
Doonorist õpilase ning õpetaja 
muljeid küsis Elis Ramst

Miks läksid verd loovuta-
ma?

Õpilane arvas, et see oli 
uudne võimalus ning miks 
mitte, kui see tuuakse "koju 
" kätte.

Õpetaja sõnas, et see on 
tema jaoks juba moraalne 
kohustus ning harjumuseks 
saanud.  

Kuidas sa ennast tund-
sid?

Õpilase meelest oli sõbra-
lik vastuvõtt ja hea süsteem. 
Tema küll valu ei tundnud ja 
peale loovutamist oli tal hea 
tunne, et oli midagi kasulik-
ku korda saatnud ja kingitu-

se sai ta ju ka.
Pedagoogi jaoks suju-

sid asjad väga hästi ja ene-
setunne oli suurepärane. Te-
ma sõnul ta teeks seda iga 
kell uuesti.

Kas läheksid uuesti doo-
noriks?

Õpilane läheks kindlas-
ti uuesti doonoriks, kui või-
malus antakse.

Õpetaja arvates võiks ta 
anda verd kasvõi iga päev, 
kui see võimalik oleks. 

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja. 

Elis Ramst, 
12 C  klass

Juht tänab
Suur tänu Heidi Truule, 

Gert Lutterile, Madis Aavi-
kule ja kõigile abilistele  põ-
hikooli teatriõhtu korral-
damise ja läbiviimise eest . 
Aitäh kõigile klassijuhatajai-
le ja õpilasile vahvate eten-
duste esitamise eest!

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna 

juhataja 

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Ellen Kask 21.11
Leelo Laus 21.11*
Katrin Keso-Vares 22.11
Sirje Metsküll 24.11* 

Lühidalt

Kooli aulas oli rahulik ja ehk isegi meeliülendav meeleolu - on hea tunne aidata! Foto: Gert Lutter
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Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Juhatuse valimine.
2. Öpilaskoosolek.
3. Vaba ÖE liikmeskoha 

täitmine.

Otsused:

1. Juhatus: esi(mees)
naine Mari-Liis Sepp, 
aseesi(mehed)naised Linda 
Lapp ja Laura Oolup.

2. *Öpilaskoosolekust*: 
Laupäeval, 7. novembril is-
tusid ÖE liikmed juba hom-
mikust saati koolimajas, et 
lahendada aeganöudvaid 
küsimusi - nimelt toimus 
ÖE laager. Sel kaunil lau-
päevasel hommikul panime 
paika ka öpilaskoosoleku 
kava. Nimelt valmistavad 
7.-12. klassid ettekande tee-
mal "Arvamus KG Öpila-
sesindusest" ja "Kas KG-s 
esineb vägivalda". Koosole-
kul vötab söna ka Öpila-
sesindus isiklikult, kus me 
analüüsime klassijuhatajaid 
ning kuidas meil möödusid 
ÖE valimised ehk tutvusta-
me lähemalt selle statistilst 
poolt. Loodame, et köik 
klassid osalevad aktiivselt 
ning saame üheskoos koo-
lielu parandada.

3. ÖE ridadest lahkus 
Triin Notton, vabastades 
koha Markus Mäemetsale. 
Samas loovutas tema oma 
ÖE liikmeskoha Piret Salu-
mäele. Aitäh vanale olija-
le ja tere tulemast uuele tu-
lijale!

4. Printerifondis on 
189,10 krooni!!!

5. UUS IDEE: *Minifil-
mi festival,* kus on vöima-
lik luua lühifilm oma kooli-
kaaslaste meelelahutuseks, 
kust ei puudu ka auhind. 
Täpsem info saabub peagi.

6. 10. klassid korralda-
vad 12. klassidele ärasaat-
miseksami.

7.  Jöulude ajal korral-
dame heategevusliku va-
hetuslaada, kus saab kapis 
seisma jäänud asju (riided, 
aksessuaarid, raamatud) 
vahetada kaasöpilastega.

Mari-Liis Sepp, ÖE "boss" 
ö-luse propageerija

11B ja 11D klasside ajalootunnid 
muuseumis

Käisime 6. novembril Ku-
ressaare piiskopilinnuses. 
Seal räägiti meile Eesti mui-
nasajast ja näidati huvita-
vaid arheoloogilisi leide.

Alustati kiviajast. Rää-
giti, milleks kivi kasuta-
ti, kuidas valmistati tööriis-
tu ja millised olid tööriistad 
(peitel, pihukirves, vene kir-
ves, kõõvits). Saime teada, 
milleks võidi kasutada sa-
vinõusid ja näidati ka kilde 
nendest, millel oli näha ka 
kaunistusi.

Pronksiajast näidati mei-
le erinevaid ehteid (käevõ-
rud, rinnanõelad, sõled). 
Räägiti ka sellest, milleks ka-
sutati rinnanõelu ja sõlgi. 

Raudesemetest olid lei-
dude hulgas paadineedid, 
mõõgad, odaotsad, sõjakir-
ved ja selleaegne ketijupp, 
sõjariistadel oli näha ka hõ-
bedakaunistusi.

Näidati erinevaid mün-
te, enamus olid rootsi ja ve-
ne ajast. Mõned pärinesid 
isegi 17. sajandist. Linnu-

ses oli näha vanaaegseid rii-
deid, rüütlirüüd, jahipüsse ja 
muid põnevaid leide. Linnu-
se külastamisega saime uusi 
teadmisi ja saime leide näha 
ja katsuda. See käik oli huvi-
tav ja samas ka hariv.

Täname muuseumitööta-
jat Külli Rikast ja õpetaja Vil-
ma Kuigerit huvitava tunni 
eest!

Riina Kuusk, 
11D klass

Vene keele festivalil Tallinnas
13. porikuu päeval sead-

sid Saaremaa noored si-
hi Tallinna poole, kus leidis 
aset kolmas vene keele festi-
val „Festivalja rycckoi retsi- 
2009“. Osalejaid Saaremaalt 
oli kokku 8, juhendajaks 
kaasas Kuressaare Vanalin-
na kooli vene keele õpetaja 
Tatjana Truuväärt. Üritusest 
osa saama oli tulnud eesti ja 
vene rahvuset noori saja rin-
gis, kõik pärit erinevatest 
Eestimaa paikadest.

Üritus Tallinnas algas 
kell 12 kohvi-, tee- ja piruka-
lauaga pealinnast kaugemalt 
tulnud inimestele. Registree-
rimislauas anti igaühele in-
dividuaalne leheke, kus peal 
oli ühe multifilmi  nimi. Eri-
nevaid multikaid oli “Karu-
poeg Puhhist” ja “Bremeni 
linna moosekantidest” kuni 
“Nu pogodi” ja “38 papagoi-
ni” välja. Siis jagati noored 
lipikute alusel gruppides-
se. Grupid olid moodusta-
tud vene ja eesti keelt kõne-
levatest keelehuvilistest. Iga 
tiim pidi mõtlema oma gru-
pile  kõige paremini iseloo-
mustava tunnuslause. See 
oli esimene samm, mis pa-
ni grupiliikmed ühiselt koos 
töötama. Muidugi olid vene 
rahvusest õpilased  tegemis-
te algatajad, sest kogu üri-
tuse ülesehitus ning toimin-
gud olid venekeelsed, kuid 
ära tegime ülesanded ikka 

kõik koos. Alguses oligi ras-
ke üksteisega nö barjääri ta-
gant ühendust võtta, kuid 
lõpuks olime juba ühel lai-
nel. Veel olid kavas vikto-
riin, mis oli üllatavalt kee-
rukas isegi vene rahvusest 
õppuritele. Samuti pidi iga 
grupp ette valmistama kas 
näidendi, reklaami mingile 
esemele, laulu või multifil-
mile teksti peale lugema. Et-
teasteid vaadates sai naerda 
päris kõvasti ning kui mil-
lestki ei saanudki aru, siis 
muigasid viisakalt kaasa. 
Kohale oli tulnud ka ETV 
venekeelsete uudiste toime-
tus ning vene rahvuskanal 
TV1. Kahelt Vanalinna kooli 
õpilaselt võeti ka venekeel-
ne intervjuu. Üritusel osale-
jad said uhkete kõrvaklappi-
de omanikeks.

Päev lõppes kolme paiku, 
mil tühjenev kõht juba tunda 
hakkas andma. Õnneks oldi 

selle peale mõeldud, sest siis 
suundusime kooli sööklasse 
lõunat nautima.

Kindlasti ei jooksnud see 
kogemus mööda külgi al-
la, vaid andis hoopis mär-
ku, kui tähtis on osata keelt, 
mille kõnelejad elavad koos 
meiega meie riigis.  Nagu ka 
minu grupiliikmed, nii ar-
van ka mina, et see üritus oli 
jällegi üks samm lähemale 
kahe keele ja rahva lõimumi-
sele. Kuigi Saaremaal vene  
keelt piisavalt praktiseeri-
da ei saa, on igapäevane elu 
näidanud, kus hädasti just 
vene keelt vajatakse. Olgem 
mõistvad ja suhtugem vene 
keele õppimisse täie tõsidu-
sega, sest see on keel nagu 
iga teinegi  ning olgem ve-
ne rahvusest inimeste suhtes 
tolerantsed.

Hanna Martinson, 
festivalil osaleja, 10B klass

Festivalil osalejad. Foto: erakogu
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Noored talendid vallutasid lava ehk Põhikooli 
teatriõhtu „Sitke nagu kadakas“ 

Hingedekuu teisel nelja-
päeval ehk 12.novembril kl 
17 said avalöögi 15.kirjan-
duspäevad. Toimus põhi-
kooli teatriõhtu „Sitke nagu 
kadakas“.  Selleaastane teat-
ripidu oli pühendatud saar-
lusele, lavalaudadele oli sea-
tud J.Smuuli, A.Lindgreni, 
J.Tuuliku, A.Hindi ja 
A.Mälgu teoseid. Kõige po-
pulaarsemaks osutus A. 
Lindgreni „Väike Tjorven, 
Pootsman ja Mooses“ ning 
tuleb tunnistada, et ei möö-
du kooli teatriõhtut, kus 
etenduses poleks Vanapaga-
nat. 

Põhjust on noorema koo-
lipere üle uhke olla, sest osa-
lesid kõik põhikooliklassid. 
Seega õhtut alustas 5A klass 
ning lõpetas 9B. Õhtut juh-
tisid Laura Oolup ja Georg 
Arnold 8A klassist. Etendusi 
hindas žürii kooseisus muu-
sikaosakonna juhataja žürii 
esimees Veikko Lehto, Saa-
remaa Rahvateatri näitleja 
Liivi Väli, KG muusikaõpe-
taja Mai Rand, joonestamise, 
torupilli- ja poiste tööõpe-

tuse õpetaja Mart Aardam, 
eelmise põhikooli teatriõh-
tu Grand Prix` lavastaja 10C 
klassi õpilane Kersti Sepp 
ning Abruka Maali alias KG 
psühholoog Kaja Puck.

Etendusi oli häid ja väga 
häid. Žüriil, nagu ikka, oli ot-
sust langetada raske. Ehkki 
2 etendust eristusid arutelus 
kohe, olid tublid tegelikult 
kõik. Sest julge pealehakka-
mine on pool võitu ja julge 
hundi (saarlase) rind on ras-
vane. Suur rõõm oli näha, et 
kõik klassid olid oma esin-
dajad lavale saanud ning te-
gelikult nii mõneski etendu-
ses oli laval kogu klass või 
enamik sellest. Suur rõõm, et 
teater meie koolis sedavõrd 
populaarne on. Nii mõnele-
gi on see ilmselt esimene la-
vakogemus. Kes kord lavale 
saanud ning selle pisikuga 
nakatunud, ega sellest enam 
lihtne lahti saada pole. On 
ju KG-st sirgunud mitmeid 
tuntud näitlejaid. Mine  tea, 
ehk nägime tol õhtulgi lava-
laudu vallutamas mõnda tu-
levast maailmakuulsat näit-

lejat...
Žürii aga polnud kade 

soovituste jagamisega edas-
pidideks: kõige suuremaks 
eksimuseks peeti lavasüga-
vustesse kadumist ehk siis 
tegevus tuleks koondada 
võimalikult lava ettepoole, 
et tekst kuulajateni jõuaks. 
Mitmetele etendustele sai-
gi saatuslikuks liiga vaikne 
teksti edasiandmine. Seega 
tuleks teha suud ilusti lah-
ti ja rääkida valju selge hää-
lega, et etendus publikuni 
jõuaks. 

Seda on vist kõigile juba 
maast madalast õpetatud, et 
selja publiku poole keerami-
ne ei ole esiteks juba viisakas  
ja ka teksti pole kuulda. 

Seega – lavasügavustes-
se ei kao, näoga publikusse 
ja suud lahti!

Niisiis on põhikooli teat-
riõhtu selleks korraks möö-
das, aga püsigem lainel, sest 
tulekul on suur teatriõhtu. 
Väikestele aga järgmise aas-
tani!

Triin Kand, 
12C klass

Grand Prix 6B „Oda läts, 
oda läts“

I koht 9A „Lautrikividelt 
koolipinki“

II koht 8A „Vaidlus koe-
ra üle“

III koht 7B „Külapood“

Parim naisosatäitja  
Kristiina Aavik 9A

Parim meesosatäitja  
Kaspar Püüding 8B

Parim naiskõrvalosatäitja 
Gerta Virves 6B

Parim meeskõrvalosatäit-
ja Kenno Õun 9B

Tänukiri julge repertuaa-
rivaliku eest 5A

Tänukiri vahva lavaku-
junduse eest 6B

Tänukiri elava esituse 
eest 7A

Eripreemia parim Vana-
pagan Mihkel Šesterikov 
6B

Eripreemia parim Tjor-
ven – Sanna-Marcelle Ots 
5B

Eripreemia parim muusi-
kaline kujundus 8B

Eripreemia parim Nässu 
Mihkel Truu 7B 

Eripreemia parim Töll - 
Gert Tammel 6B

Põhikooli teatriõhtu grand prix`vääriliseks tunnistas žürii üksmeelselt 6B klassi näitemängu “Oda läts, oda läts!”. Fotod: Gert Lutter
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Rahvusvahelised koostööprojektid
Algus eelmises lehes...

2009/2010 - Regioonid Eu-
roopas

Projektis osalevad KG 
9. klassid ning meie part-
neriteks on õpilased Tšeh-
hist ja Rumeeniast. Projek-
ti eesmärk on tutvustada 
oma kodukohta kui regioo-
ni – mis on selle koha vaa-
tamisväärsused, mille jär-
gi seda kohta reklaamitakse, 
samas aga tuleb kaardista-
da regioonis elamise plussid 
ja miinused ning problee-
midele ka lahendusi pak-
kuda. Tegu on käimasoleva 
projektiga. Projekt veebis:  

http://populationpeple.blogs-
pot.com/

2009/2010 – Me oleme 
saarlased

Tegu on huvitava projek-

tiga, mille osalejad on kõik 
Euroopa erinevatel saartel 
elavad õpetajad ja õpilased. 
Projekti väljundiks on sot-
siaalne võrgustik, mille abil 
toimuvad erinevad arutelud, 
jagatakse fotogaleriisid, vi-
deosid, audio-lindistusi jne. 
Kui kellelgi on huvi projek-
tis osalemise vastu või liht-
salt vaadata/uurida, kes ja 
kuidas teistel Euroopa saar-
tel elavad, andke palun alla-
kirjutanule märku, saan teid 
liida vastavasse keskkonda. 
Projekti veeb: http://weareis-
landers.ning.com/

2009/2010 - Rahvuslikud 

traditsioonid

Projekt on alles algamas 
ja siinkohal on hea võima-
lus kutsuda kõiki huvilisi 
sellest osa võtma (ande oma 

soovist teada allakirjutanu-
le). Projekti mõte on tutvus-
tada oma riigi traditsioonili-
si sümboleid – nt eesti toit, 
eesti rahvariied, eesti rah-
vatants, eesti tähtpäevad jne 
jne. Väljendada saab neid 
teemasid erinevatel viisidel, 
videod, pildid, jutud jne. 
Projekti on plaanis kaasata 
mitmeid erinevaid Euroopa 
riike, nii et projekti tulemu-
sena tekiks võimalus võrrel-
da erinevate riikide tradit-
sioonilisi sümboleid. 

2009/2010 - Päästa kesk-
kond

Ka see projekt on alles al-
gusjärgus ja on mõeldud KG 
gümnaasiumisastme ühis-
konnaõpetuse tunni raames-
se. Erinevate riikide õpilased 
võtavad ülesandeks kaardis-

tada ära oma tavaharjumu-
sed igapäevaelus, mis puu-
dutab energiatarbimist ja 
eluviisi. Seejärel uuritak-
se võimalusi, kuidas väikesi 
muudatusi tehes on võima-
lik keskkonda säästa ning 
viimase etapina proovitak-
segi juurutada uusi harju-
musi, et tulemusena mõõta, 
kui palju harjumuste muut-
mine võib säästa keskkon-
da. 

eTwinning keskkond on 
suurepärane vahend koos-
tööprojektide loomiseks, 
aga õpilaste jaoks kindlasti 
ka uute sõprade leidmiseks. 
Ärge peljake oma õpetaja-
telt paluda uurida võimalu-
si koostööprojektide loomi-
seks. 

Madli-Maria Naulainen, 
eTwinning mentor Saaremaal

KG kohvik-söökla 
Noorus

Suure Teatriõhtu 2009 sponsorid

Meie KG, 18. november 2009
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Vägivallavaba päeva tähistamine Eestimaa 
koolides 20. novembril!
Lastekaitse Liit kutsub 
Eestimaa koole tähistama 
20. novembril Vägivalla-
vaba päeva toredate tege-
vuste läbiviimisega oma 
koolis.

Koolirahu selle aasta loo-
sung on „Koos on hea!“ Mõ-
testamaks lahti, mida igaüks 
meist saab teha, et koolis 
koos oleks hea oleks, pakub 
Lastekaitse Liit välja järgmi-
se tegevuse:

Iga õpilane kirjutab pa-
beriribale ühe mõtte (paa-
ri lausega), mida tema saab 
teha, et tal endal ja teistel 
oleks koolis hea koos olla. 
Pärast kleebitakse kõik ühe 
klassi ribad ühele paberi-
le ja tekib tore kogum mõt-
teid, mille saab õpilaste ko-
duklassi või koridori ülesse 
riputada. Soovituslikult ka 
iga õpetaja kirjutab, mida te-
ma saaks ära teha, et temal 
ja teistel oleks hea koos koo-
lis olla. Õpetajate mõtteriba-
de muster läheks õpetajate 
toa uksele või koridori, et ka 
õpilastel oleks võimalik seda 

lugeda.
„Koos on hea!“ sõnumit 

kirjeldasid Lastekaitse Liidu 
2009.a. korraldatud plakati-
konkursil „KOOS ON HEA“ 
osalenud koolimeeskon-
nad väga värvikalt plakati-
te ja sõnumite näol. Töödest 
ja sõnumitest kokkupandud 
esitlust on võimalik õpilas-
tele presenteerida ning see 
on leitav ja allalaetav www.
koolirahu.eu

Vägivallvaba päeva sõ-
numi „Koos on hea!“ on Las-
tekaitse Liidu noored lahti 
mõtestanud järgmiselt:

K-  KLASS - inimesed,  
kellega veedad nii palju aega 
oma noorusest. Austa neid!

O-  OLE ÄRKVEL -  mär-
ka enda ümber toimuvat ja 
aita!

O-  OLE HOOLIV -  hin-
da ja armasta enda ümber 
olevaid inimesi!

S-  SÕPRUS -  see on usal-
dus ja kokkuhoid, mis viib 
edasi.

KOOS ON HEA!
Vägivallvaba päeva tä-

histamist Teie koolis on toe-
tamas Koolirahu laulud. Nä-
gemuse koolirahust ja sellest 
kuidas koos oleks hea koo-
lis olla on sõnadesse ja muu-
sikasse valanud Lastekaitse 
Liidu noored. Kolme  lau-
lu, mis kannavad noorteni 
Koolirahu sõnumit on üle-
val www.koolirahu.eu

“Märka”
Sõnad ja vokaal: Мятный 

& Dima Lobanov, vokaal: 
Erika Sall & Jane Kruusmaa, 
muusika: Белый МС (esime-
ne osa) ja 'Dilated peoples' 
instrumental (teine osa), sal-
vestamine: Ada Records

“Erik ja Tormi”
Sõnad, muusika,vokaal: 

Erik Vahemäe ja Tormi Tuu-
ling, vokaal: Erika Sall.

“Sõber”
Sõnad ja vokaal: Jane 

Kruusmaa, muusika: Mihkel 
Tamm

Kuidas ja millisel viisil 
soovite sõnumit edastada, 
saab iga kool vastavalt oma 
võimalustele kohandada. 
Kindlasti on siinkohal abiks 

arutelud õpilastega. Laule 
võib lasta läbi kooliraadio 
vahetundides või tundides 
kui samal ajal toimub kooli-
rahu tegevus.

Laulu „Märka“ teinud 
noored Andrei, Dima, Erika 
ja Jane edastavad Vägivalla-
vaba päeva tähistamise üles-
kutse ja sõnumi pidulikult 
20. novembril Riigikogu is-
tungitesaalis 101 Last Toom-
peale noortefoorumi raames. 
Koolirahu laulu „Märka“ ja 
sellega kaasnevat Koolira-
hu sõnumit edastatakse selle 
päeval ka raadiokanalites.

Põnevat ja teguderohket 
20. novembrit soovides!

Lastekaitse Liidu mees-
kond

Lisainformatsioon: Lii-
via Tuvike ja Viive Rull tel: 
6263128, 52 07 991 e-post: 
koolitused@lastekaitseliit.ee

Info edastas

Ursula Rahnik, 
personalijuht

Suure Teatriõhtu puldiboss annab teada!
MP3 formaadis plaate 

EI kasutata, ainult tavalised 
Audio CD’d, CD-R ja CR-
RW audio formaadis. Kõik 
heliplaadid vähemalt 1h en-
ne üritust kohal, peal mär-
gistus (Mitmes esineja, klass, 
näidendi nimi.)

Videoprojektsioon ja pro-
jektsiooni moodused tuleb 
ennem kokku leppida, vii-
masel hetkel teatades ei saa 
projektsiooni paika panna. 
Kõik videod jms peavad ole-
ma vähemalt 1h enne üritust 
kohal ja täpse märgistusega.

Valguslahendused ainult 
eelneval kokkuleppel. Erili-
si võimalusi valguse osas ei 
ole.

Etenduste heli teeb kas 
eelnevalt näidendiga kursis 
olev isik või KG helitehnik 
näidendi teksti alusel, kus 

on täpselt märgitud, mis lu-
gu, kus, kui pikalt. Kogu näi-
dendi heli ühel plaadil!

Mikrofonide kasutus ai-
nult eelneval kokkuleppel! 
Olen koolis kolmapäeval 
alates 18.00!

Madis  Aavik

Suur Teatriõhtu 2007 autasustamine. Foto: Gert Lutter

Meie KG, 18. november 2009
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Meie oma noor mustkunstnik
Kui me raamatukogu uk-

sest sisse astusime, oli noor 
mustkunstnik Jako Jõgi 7b 
klassist meid juba ees oo-
tamas. Sättisime end laua 
taha istuma ja alustasime 
noormehe pommitamist kü-
simustega. Kõik me tea-
me Jako võidetud auhinda, 
Marco Frezza külastust (Ja 
kes ei teadnud, see siis nüüd 
teab). Uurisime, kas külastu-
se kuupäev on juba kindlaks 
määratud ja kas Jako illusio-
nistiga üldsegi veel ühen-
dust peab. Selgus, et Marco 
Frezza saabub Saaremaale 
24. novembril ja tema esine-
mine Jakole ning poisi küla-
listele toimub 29. novembril.

Jakole on mustkunst ko-
gu elu huvi pakkunud ja 
trikke õpib ta kas internetist 

või raamatutest. Oma iido-
liks peab poiss mustkunst-
nikku ja illusionisti Criss 
Angelit. Õigupoolest Angeli 
avastamisega tekkiski poisil 
huvi sellise ala vastu. Trikke 
õpib poiss ikka enda pärast 
ja see on tõepoolest ala, mis 
pole just igapäevane, natuke 
teistmoodi, räägib Jako mus-
kunstist ja kaarditrikkidest.

Poiss ise oskab üle 10 
kaarditriki. Omab ta samu-
ti üle 10 erineva kaardipaki 
aga kasutab neist vaid ühte. 
Lemmikkaardid tõi talle Ka-
nadast poisi tädi. 

Uurisime, kas poiss on 
tüdrukute pead ka juba oma 
trikkidega sassi ajanud ja 
jooksevad järele, aga sel-
le peale vastas poiss naer-
des: “Ei.” Klassivennad pi-

did aga vahel kaarditrikke 
nõudma küll. Kuna õppimi-
ne just Jako lemmiktegevus 
pole, siis soovib ta, et saaks 
kunagi kas ennast või siis 
õpetajat klassist ära kaotada. 
Küsimusele, millal Jako suu-
ri lavasid vallutama hakkab, 
poiss ainult naerab. Selleni 
on vist veel natukene aega 
aga kes teab, võib-olla saab 
Jakost just see esimene noor 
mustkunstnik maailma- 
lavadel. Uusi trikke plaanib 
poiss kindlasti õppida ja ta-
haks isegi illusioonides kätt 
proovida. Tavaliselt õpib Ja-
ko triki ära ning kohandab 
seda oma nägemuse järgi. 
Nii tunub trikk ennenäge-
matu. Ka oma lemmiktriki 
on poiss ise kohandanud, 
aga kahjuks meil jäi see nä-

gemata, kuna järgmine tund 
juba surus peale.

Kristi Kandima, Kerttu Olesk, 
Meie KG toimetus

Jako Jõgi trikitab meelsasti ja õpib neid 
aina juurde. Põnevaid uusi leide Jakole!

KG koolituskeskus Osilia osaleb projektis 
LEMON, ehk Learning Com-
munities of Modern Liberal 
Adult Education 2009-2011 
–projekti toetab programm 
Central Baltic INTERREG IVA 
2007-2013. Projekti raames 
arendatakse ja uuendatakse 
soome ja eesti koolituskes-
kusi ning luuakse uusi koos-
töövõrgustikke kohalikul ning 
rahvusvahelisel tasemel.

Mida LEMON pakub 
õppijale? 

Leia uusi põnevaid kur-
susi! Näiteks e-kursused 
võimaldavad sul õppida 
sulle sobival ajal ja sobivas 
kohas. Kursustel saad osa-
leda sõltumata varasema-
test õpingutest. Samas on 
sul võimalus tutvuda uute 
õppekeskkondadega nagu 
nt sotsiaalne meedia. Rah-
vusvahelise koostöö kaudu 
leiad uusi sõpru  nii  Soo-
mest kui ka Eestist.

Võid arendada oma info- 
ning kommunikatsiooniteh-

nika alaseid oskusi, kas töö 
jaoks või lihtsalt huvi pä-
rast.

Mida LEMON pakub 
õpetajale/koolitajale ja 
muule personalile? 

Leida värskeid ideid oma 
õpetusmeetodite arendami-
seks! Näiteks e-kursused pa-
kuvad uusi kommunikat-
siooni- ja koostöövõimalusi 
kursuslaste ning teiste õpe-
tajatega suhtlemiseks.

Omandada uusi osku-
si tööelu jaoks! Projekti raa-
mes pakutakse koolitust 
muu hulgas projektijuhtimi-
se, sotsiaalse meedia, info- ja 
kommunikatsioonitehnika 
ning koolituste turunduse ja 
müügi alal. Värskenda oma 
teadmisi meeldivalt!

Soome ja eesti kolleegi-
dega arutlemine toimub näi-
teks Ningis, projekti kodule-
heküljel, näost näkku võid 
nendega kohtuda erineva-

tel üritustel. Veebikeskkond 
pakub ka õpetajavahetuse 
arendamiseks uusi võima-
lusi.

Koostöövõimalused si-
nu organisatsiooniga?

Milline koolitus vastaks 
sinu organisatsiooni vaja-
dustele? Rahvaülikoolid ja 
koolituskeskused on valmis 
alustama koostööd organi-
satsioonidega nii avaliku- 
kui erasektori valdkonnas. 
Koolituskeskused pakuvad 
peamiselt üldharivat, kuid 
ka tööalast ja kvalifikatsioo-
nieksamiks ettevalmistavat 
koolitust. Koolituskeskused 
saavad otsustada oma tege-
vuse kohta väga iseseisvalt 
ja see võimaldab neil kiires-
ti areneda. Koolitust paku-
takse mitmekülgselt: õhtuti 
ning nädalavahetustel, täis- 
ja osakoormusega, inten-
siivselt, lisaks ka e-õpe ning 
kombineeritud õppe vor-

mis. 
Ootame sind liituma pro-

jekti võrgustikega ja osale-
ma erinevatel üritustel. Küsi 
lisainfot selle kohta, kuidas 
võiks luua uusi kasulikke 
kontakte sinu organisatsioo-
ni ja vabahariduslike kooli-
tuskeskuste vahel.

Projektis osalevad Tu-
ru Ülikool, KG Koolituskes-
kus Osilia, Sihtasutus Tuuru 
Hiiumaalt, Tartu Rahvaüli-
kool, Haapsalu Rahvaüli-
kool, Tartu Haritlaste Liit, 
Salon Kansalaisopisto, Por-
voon Kansalaisopisto, Vak-
ka-Suomen Kansalaisopisto, 
Järvenpään Työväenopis-
to, Keravan Kansalaisopisto, 
Varsinais Suomen Viro-Kes-
kus, Turun Suomenkielinen 
Työväenopisto.

Margit Düüna, 
koolituskeskus Osilia 


