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Lk. 2
Milline etleja paneb 
end kuulama -  
mõtiskleb Triin Kand Lk. 3

KG ja SÜG-i õpilased 
vahetasid kolmeks 
päevaks kohad Lk. 4

ÖÖd on siin mustad 
ehk Kuidas KGlased 
Riigikogus käisid

Juht tänab

Lühidalt

Suur tänu kõigile etlejai-
le ja nende juhendajaile suu-
repärase esinemise eest maa-
kondlikul etlemiskonkursil. 
Edu võitjaile osalemaks va-
bariiklikul konkursil juba sel 
nädalavahetusel!

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna 

juhataja

Tubli tulemus olümpiaadilt
29. jaanuaril toimus maa-

kondlik saksa keele olüm-
piaad gümnaasiumi õpi-
lastele, mis oli üleriigilise 
olümpiaadi eelvooruks. 
Ülesandeks oli arutleva kir-
jandi kirjutamine teemal: 
„Deutsch in estnischen Schu-
len – wie und wozu?“ (Sak-
sa keel eesti koolides – kui-
das ja milleks?). KG õpilastel 
läks hästi: I-III kohta jagavad 
Heidi Tarkus (12B), Karen 
Tuul (11A) ja Teele Treiel 
(SÜG), Kerttu Olesk (11C) 
saavutas 4.-5. koha ja Oliver 
Tarkus 8.-9. kohta. 

Marika Varjas, 
saksa keele õpetaja

Parimad muusikatundjad on 
Kristina Liiv ja Britta Virves

Pühapäeval, 7. veebrua-
ril kajasid KG klassid muu-
sikast. Toimus maakond-
lik muusika aineolümpiaad, 
kus võistlejaid ühtekokku 16 
- pooled 6.-7. klassi ja pooled 
gümnaasiumi vanuseast-
mes. Lisaks KG-le ja SÜG-ile 
oli esindatud ka Tornimäe 
põhikool.

Meie kooli esindasid: 
Mirjam Tenno ja Laura Põ-
der (juh Helle Rand), Kristina 
Liiv ja Kristel Sepp (juh Veik-
ko Lehto), Sass Pääsk, Johan-
na Toplaan, Geito Reek, Lin-
da Lapp ja Maris Magus (juh 
Laine Lehto), Kristi Kandi-

ma ja Kaire Raudsepp (juh 
Mai Rand). Abilisteks olid 
Loore Pihlas, Piret Salumäe, 
Lisette Toplaan, Ott Ramst, 
Hindrik Kipper, Klemet Va-
ha, Andres Ratas, Mihkel 
Vendel ja Georg Arnold.

Põhikooli vanuses saavu-
tas I koha Kristina Liiv (KG, 
juhVeikko Lehto), II koha 
Kristiin Koppel (SÜG, juh  
Mari Ausmees) ja III koha 
Mirjam Tenno (KG, juh Hel-
le Rand), gümnaasiumis I 
koha Britta Virves (SÜG, juh 
M. Ausmees), II koha Linda 
Lapp (KG, juh Laine Lehto)  
ja III koha Johanna Toplaan 

(KG, juh Laine Lehto).
Lisaks kuulamis- ja teoo-

riaülesannetele tuli kõigil 
osalejail kirjutada muusika- 
alane retsensioon või essee, 
laulda noodist üks harjutus, 
esitada peast laul ja tutvus-
tada omaloomingulist muu-
sikapala.

20. veebruaril Tallinnas 
toimuval üleriigilisel muu-
sikaolümpiaadil esindavad 
Saaremaad Kristina Liiv ja 
Britta Virves.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Maakondlikul muusikaolümpiaadil osalejad: 1. rida vasakult: Geito Reek, Piret Salumäe, Linda Lapp, Maris Ma-
gus, Kristina Liiv, Kristiin Koppel, Mirjam Tenno, Laura Põder, Kristel Sepp, Maria Pihlak. 2. rida: Mari Ausmees, 
Laine Lehto, Mai Rand, Helle Rand, Renate Soosalu, Britta Virves, Maria Aarnis. 3.reas: Riina Laanes, Kaire Raud-
sepp, Mikk Kärner, Piret Laak, Sass Pääsk, Kristi Kandima. Foto: Veikko Lehto.

Tänan kõiki maakond-
likul muusikaolümpiaadil 
osalenud õpilasi ja nende 
juhendajaid: Laine Lehtot, 
Helle Randa ja Mai Randa. 
Oli tore põnevust ja muusi-
kat täis päev!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Algklasside solistide 
konkurss

Pühapäeval,  
14. veebruaril 

kell 12.00 toimub 
aulas algklasside 

solistide konkurss. 
Kõik huvilised on 

teretulnud!
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Vanema vanuseastme parimad etlejad koos žüriiliikme näitleja Maarius Pärnaga

Maakondlik etlemiskonkurss 
lummas meeli

2. veebruaril toimus Ku-
ressaare Linnateatris Maa-
kondlik Etlemiskonkurss. 
Tuleb tõdeda, et etlemine on 
Saaremaal endiselt ülipopu-
laarne – kui mõni maakond 
saab 15 lapsega uhkustada, 
siis meil oli lugejaid regist-
reerunud ühtekokku lausa 
77, mis reaalselt küll mõnin-
gaste haiguskadudega väik-
semaks osutus. 

Paadunud etlemisfänni-
na või niisama terava silma-
kõrvana käisin kaemas güm-
naasiumiastme etlejaid.

Kuna teemavalik oli va-
ba ja piiritlemata, oli etleja-
te repertuaar väga mitmeke-
sine – nii  lugusid seltsimees 
Tursast, katkeid „Tõest ja õi-
gusest“, südantlõhestavaid 
poeeme Shakespeare’ilt kui 
ka omaloomingut. 

Kuulanud ära kõik luge-
jad, valitses peas paras vir-
varr, sest tase oli nii kõrge 
ja kõik olid oh kui head. Nii 
hea, et nii palju noormehi 
etlemisega tegeleda viitsib. 
Võib-olla on see mu naiste-
rahvalik eripära, aga mul-
le meeldis vastassooesinda-
jaid rohkem kuulata. Mitte 
et teil, neiud, midagi viga 
oleks olnud, mul väga meel-
disid osad teist ka. 

Milline on hea etleja?
Ma hindan väga loomu-

likkust ja usutavust. Kui ta-
jun mingit etlemis- või tehis 

kõnemaneeri, ei ole tegemist 
hea etlejaga. Mulle väga sü-
patiseerivad huvitavad la-
hendused ja sellega said vä-
ga kaunilt  Ivar Piterskihh 
(12E) ja Argo Sannik (11A).

Eredalt on meeles kohe 
esimesena lugenud Henri 
Kaus, kelle seltsimees Tursa 
lugu lihtsalt ei saanud kõr-
vust mööda lasta. Põnev oli 
kuulata, mis sellest loost saa-
nud on ja ma ei pidanud su-
gugi pettuma. Kahju ainult, 
et kellegi saalisviibija tele-
fonihelin põhjapaneva lõpu 
rikkus.

Hästi loomuliku ja siirana 
mõjus Mari-Liis Sepp (10B), 
kes oma venna loomingut 
proosatekstina esitas. Nii ar-
mas žest minu meelest. Ja 
kui tsiteerida Eve Tuisu aas-
tatagust mõtet, et „Mari-Liis 
elas mõlemad lood väga sü-
gavalt ise läbi ja rääkis neid 
kui täiesti oma lugusid – te-
ma esinemine oli ääretult 
hingestatud ja siiras,“ siis nii 
oligi. Ma kahjuks eelmisel 
aastal teda ei kuulanud, aga 
sel aastal oli just täpselt nii. 

Miskipärast kohutavalt 
armsalt mõjus Maria Pihl 
(12A) – tema hääles ja olekus 
oli midagi sõnuseletama-
tult armsat. Samuti müstili-
selt mõjus Laura Saks (10A). 
Ta pani end sajaprotsendi-
liselt kuulama ja ta lugu oli 
nii paeluv ja aina mõtlesin ja 

mõtlesin, et mis edasi saab, 
kuigi teadsin ju küll, sest 
olin toda katkendit Sofi Ok-
saneni „Puhastusest“ luge-
nud. Ta oli ainus lugeja, kes 
nõnda elava pildi suutis joo-
nistada loetavast ning jäin-
gi kuulama lugu, mitte pel-
galt seda, kas ta nüüd on hea 
etleja või mitte. Mine sa võ-
ta kinni, kas see oli  hea või 
halb, kuigi kaldun arvama, 
et hea. 

Õhtune etendus oli kok-
ku pandud naaberkooli õpe-
taja Rita Ilvese poolt. Ehkki 
tekstid haakusid silmnäh-
tavalt kenasti, jäi sel aastal 
etendus mu jaoks kuidagi 
veidi kaugeks. Kui muidu-
gi välja arvata Henri ja Iva-
ri dialoog, mis ilmselgelt oli 
etenduse nael. Mind siia-
maani kummitab see – liht-
salt niivõrd geniaalne, kui-
das esiteks kaks nii erinevat 
teksti  haakuda võivad ja tei-
seks, kuidas see reaalselt esi-
tatud oli. Braavo! Geniaalne! 
Super!

Juba sel reedel toimub 
aga vabariiklik etlemiskon-
kurss, kus meie kooli esinda-
vad laueraat Hanna Martin-
son (10B) ning eripreemiad 
Argo Sannik (11A) ja Kerttu 
Olesk (11C). Okas kurku!

Triin Kand, 12C

Õuesõpe Laugu metsas
Esmaspäeval, 1. veeb-

ruaril sõitis 2. b klass Lau-
gu metsa talvist loodust uu-
rima. Meid ootas  Laugu 
metsamaja perenaine Heli. 
Ta viis meid metsa loomade 
talvise eluga tutvuma. Mei-
le näidati loomade söögi-
kohta, kuhu oli metsaelani-
kele toitu toodud. Leidsime 
lume seest ka kitsede maga-
mise kohad. Saime teada, et 
kitsedel on talvel paksu lu-
mega väga raske. Õppisime 
loomade jälgi, nägime linnu-
majasid ja puud, mille koort 
olid loomad söönud. Tegime 
metsas pika tiiru ja jõudsime 
talu juurde tagasi. Jõime soo-
ja teed, küll kodust kaasa võ-
tud võileib maitses hästi! Oli 
vahva õppekäik.

Eliisa Täht, 
2. b klass

Lühidalt

Meie parimad etlejad
Teisipäeval, 02. veebrua-

ril toimus Kuressaare Linna-
teatris maakondlik etlemis-
konkurss. Võisteldi kolmes 
vanuseastmes, tase oli väga 
kõrge ja tulemused olid meie 
koolile rõõmustavad. 

Žürii tunnustuse pälvi-
sid: 4.-6. klass Eripreemia: 
Sanna-Marcelle Ots, juh 
Grete Pihl. Žürii tunnustas 
Gert Tammelit, juhendaja 
Kristel Salumaa.

7. - 9. klass 
Laureaadid: Riin Oeselg, 

juh Maret Laurson; Kristii-
na Avik, juh Maret Laur-
son; eripreemiad: Sissel- 
Maria Mägi, juh Heidi  Truu;  
Laura Oolup, juh Eve Tuisk; 
Liis Lepik, juh Eve Tuisk.

Gümnaasium 
Laureaat: Hanna Martin-

son, juh Eve Tuisk; eripree-
miad: Argo  Sannik, juh Ma-
rit Tarkin; Kerttu Olesk, juh 
Marit Tarkin; žürii märkis 
ära Ivar Piterskihh, juh Mer-
le Rekaya; Mairo Tänav, juh 
Marit Tarkin;  Piret Spitsõn, 
juh Eve Tuisk. 

Palju õnne ja edu vaba-
riiklikul konkursil! Vaba-
riiklik konkurss toimub ju-
ba sel nädalavahetusel ja sel 
aastal on korraldavaks koo-
liks meie kool eesotsas Merle  
Rekayaga. 

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna 

juhataja
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Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Öpilasvahetus.
2. Saaremaa Öpilasesin-

duste Liit (SÖEL).
3. Söbrapäev.
4. Öpilasabi ümarlaud.

Otsused:

1. Esmaspäevast kolma-
päevani on toimunud Kures-
saare Gümnaasiumi ja Saa-
remaa Ühisgümnaasiumi 
vahel öpilasvahetus. Reedel, 
5. veebruaril toimus vähe pi-
dulikum "asjade" vahetus 
ning muljetamine, mida vöib 
oodata uusi öpilasi naaber-
koolis.

2. SÖEL-a koosolek toi-
mub 19. veebruar SÜG-is, 
kus valitakse uued SÖEL-a 
liikmed. KG ÖE poolt saada-
me sinna kandideerima Lin-
da ja Pireti.

3. Selleaastane söbrapäev 
on küll pühapäeval, kuid see 
ei takista KG öpilasi seda 
koolipäeval tähistamast. Nii-
siis... 12. veebruaril toimub 
söbrapäev KG moodi.

4. ÖE külastab Öpilasabi 
Ümarlauda 11. veebruaril.

Täname ka Marit Tarki-
nit, kes aitab ikka köiki täba-
ras olukorras... Aitäh!

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

KG ja SÜG-i õpilased vahetusse

05. veebruaril toimus 
Kultuurikeskuses ametlik 
kooliasjade üleandmine.

Juba teist aastat järjest 
saab teoks õpilasesinduste 
poolt algatatud ühisprojekt.

KG ja SÜGi üheksa 9.-11.
klassi õpilast vahetavad kol-
meks päevaks kohad.

KG-s õpivad: Sigrid 

Hüüdma 9a, Mari Kaldmets 
9b, Karmen Benno 10a, Lii-
sa Leppik 10b, Eva Kristi-
na Vatsfeldt 10c, Liisbet Jür-
lau 11a, Piret Metsamäe 11b 
(KG`s läheb 11c klassi), Mih-
kel Lember 11c, Asko Vipp 
11c (KG`s läheb 11a klassi)

SÜG- s õpivad 8.-10.02:  
Eliise Kõiv 9a, Klair Kivi 9b, 

Anet Oll 10b, Linda Lapp 
10c, Heleri Kuris 10c, Mikk 
Maasik 11a (Süg´ś läheb 11c 
klassi), Aiki Allik 11a, Kris-
ti Kandima 11c, Kerttu Olesk 
11c(Süg´s läheb 11b klassi).

Anneli Meisterson, 
noorteosakonna juhataja

Asko ja Mikk jagavad üksteisele nõuandeid. 

Kultuurikeskuses vahetati pidulikult õpikud ja teklid ning  õpilasvahetus võis alata.

16. veebruaril - ülekooliline 
vastlapäev "Talvevõlu"

Tunniplaanijärgseid õp-
petunde sellel päeval ei toi-
mu. 1.-7., 9.-12. klasside õpi-
lased ehitavad lumelinna 
ja osalevad KG  suusatami-
se meistrivõistlustel. 1.-3.kl. 
õpilased ka kelgutavad.

8. klasside õpilastele toi-
mub neli ainetundi eriplaa-
ni alusel. 

Õpilastele, kes õues vii-
bida tervislikel põhjustel ei 
saa, toimuvad tunnid eri-
plaani alusel.

Konkreetsem töökorral-
dus klassijuhatajatelt ja kooli 
kodulehelt (vt. tööplaan)

Kui tuulekülm ületab 
-18C, siis toimub tavapärane 
koolipäev!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Lühidalt
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KG osales MEPil
Mudel Euroopa Parla-

ment (MEP) on Euroopa 
Parlamendi simulatsiooni-
mäng, mida korraldatakse 
kõigis praegustes ja tulevas-
tes Euroopa Liidu liikmes-
riikides. Projekti algatajaks 
on Model European Parlia-
ment Foundation, mis loodi 
1994 aastal Hollandis. Edasi 
on organisatsioon laienenud 
teistesse EL liikmes- ja kan-
didaatriikidesse. Terves Eu-
roopas on projekti saatnud 
suur populaarsus nii õpilas-
te kui õpetajate hulgas. Eu-
roopa Parlamendi simulat-
sioonisessioonid toimuvad 
kolmel tasandil: regionaal-
sel, riiklikul ja rahvusvahe-
lisel. Rahvusvahelised ses-
sioonid toimuvad 2 korda 
aastas: kevadel ja sügisel. 
Tänavusel aastal toimuvad 
need kevadel Hollandis ning 
sügisel Türgis. 

Simulatsiooni eesmärki-
deks on teadvustada noor-
tele, kuidas toimub töö Eu-
roopa Parlamendis, tekitada 
noortes huvi olla aktiivsed 
ühiskonna liikmed, ning ai-
data kaasa kodanikuühis-
konna arengule. 

Euroopa Parlamendi si-
mulatsioon põhineb Euroopa 
Parlamendi töökorral. Simu-
latsioon toimub eesti keeles 
(rahvusvahelised toimuvad 
inglise keeles). Ürituse kor-
raldajad valmistavad ette 
Euroopa Parlamendi simu-
latsiooni päevakorra, hõlma-
tes Euroopa Parlamendis ja/
või oma riigis hetkel aktuaal-

seid küsimusi ja probleeme. 
Töö toimub komisjonides. 
Enne tegeliku töö toimumist 
komisjonides viiakse läbi te-
am-building tegevused, et 
komisjoni liikmed tutvuksid 
üksteisega. Iga komisjon võ-
tab vastu resolutsiooni, mis 
viimasel päeval peaassamb-
leel ettekandmisele ja põh-
jendamisele ning kaitsmise-
le tuleb (toimub Riigikogus 
täiskogu istungina). Toimub 
hääletamine resolutsiooni 
vastuvõtmise kohta. Riiklike 
sessioonide põhjal valitakse 
õpilased, kes sõidavad Ees-
tit esindama rahvusvahelis-
tele sessioonidele.

Kuues MEP Eestis

Tänavune Mudel Euroo-
pa Parlamendi sessioon toi-

mus Eestis kuuendat korda, 
esmakordselt osales üle saja 
keskkooliõpilase, sh ka meie 
kooli viis õpilast – Elise Eim-
re (12c), Riin Maripuu (12c), 
Taavi Meier (12d),  Ivar Pi-
terskihh (12e) ja Sandra Tii-
tson (12c). Sessiooni komis-
jonitöö toimus Tallinna 21. 
Koolis ning täiskogu Riigi-
kogu saalis. Väljastpoolt Tal-
linna tulijad majutati 16EUR 
Hostelisse. Ka sel aastal olid 
noortele abistamise ja är-
akuulamise eesmärgil kaa-
satud avaliku võimu esinda-
jad ja asjatundjad. 

Sessioonil käsitletava-
te teemade ring oli väga lai, 
mistõttu said noored avasta-
da ühiskonnas osalemist en-
da maitse järgi. Parim viis 
julgustada inimest ennast 
ühiskonnaelu probleemide-
le avama on pakkuda talle 
lahendamiseks midagi, mis 
just teda isiklikult paelub. 
2010. aasta MEPil oli oluline 
koht jätkusuutlikul arengul 
ja kliimamuutustel; Euroopa 
loovuse ja innovatsiooniaas-
ta ideedel ning osavõtu suu-
rendamisel Euroopa Parla-
mendi valimistel. Ka kõik 
traditsioonilised MEPi tee-
mad nagu välispoliitika, ma-
jandus ja rahvusvähemuste 
õigused olid kavas.

Tänavuse MEPi avalike 

arutelude teemad ja eks-
perdid

Noorteorganisatsioonide 
võimekuse suurendamine 
Eestis ja Ida-Euroopas (Mar-
gus Tsahkna ja Ulrika Hurt)

• Kui aktiivne kodanik 
on Eesti noor?

• Millised on Ida-Euroo-
pa riikide kodanikuühiskon-
dade vajakajäämised võr-
reldes pikaaegsete Euroopa 
Liidu liikmesriikidega?

Aktiivsus Euroopa Par-
lamendi valimistel (Marko 
Mihkelson ja Kadi Herkül)

• Miks on Euroopa Par-
lamendi valimiste aktiivsus 
madal, seda eriti just uutes 
liikmesriikides?

• Kuidas tuua noori ko-
danikuühiskonna ja Euroo-
pa Liidu temaatikale lähe-
male?

Elukvaliteet maapiirkon-
dades (Jaanus Marrandi ja 
Jaanus Karilaid)

• Kuidas tagada maa-
noortele parem ligipääs kva-
liteetsele haridusele?

• Miks peaks noored tu-
lema pärast kõrgkooli lõpe-
tamist tagasi maale? Kuidas 
saab riik/ Euroopa Liit seda 
soodustada?’

Kliimamuutused, loo-
dusressursside vähenemi-
ne ja üksikisiku tarbimine 
(Mart Jüssi ja Kalle Palling)

Sandra, Elise, Riin, Taavi ja Ivar Riigikogu täiskogu istungil. Foto: Ivo Visak

Sessioonid Tallinna 21. koolis, fotol näha ka Sandra ja Riin. Foto: Ivo Visak
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KG osales MEPil

• Piiratud ressursid ja 
tarbimine kõrge majandus-
arenguga riikides – kas tar-
bimist peaks piirama ja/või 
säästlikumaks muutma, mil-
lised oleksid vastavad või-
malused – poliitilisel ja ük-
sikisiku tasandil?

• Kas Eestisse peaks ra-
jama uusi põlevkivikaevan-
dusi?

Rahvusvähemuste kon-
kurentsivõime Eestis (Urve 
Palo ja Viktoria Ladõnskaja)

• Kuidas tagada rahvus-
vähemustele parem ligipääs 
kõrgharidusele?

• Kuidas soodustada ees-
ti keelt võõrkeelena rääkiva-
te noorte töölevõtmist?

Kas/ kuidas peaks Eu-
roopa Liit suurendama oma 
mõju globaalpoliitikas? 
(Mart Laar ja Ivar Raig)

• Milline võiks olla Eu-
roopa Liidu roll maailmas 
aastal 2020?

• Kuidas mõjub Lissabo-
ni leping ning Euroopa Lii-
du püüd ühtlustada välispo-
liitikat Eestile?

Õpilaste muljed

Oma muljeid vahenda-
sid Meie KG'le Taavi Meier 
(12d) ja Ivar Piterskihh (12e). 
Ka teised osalenud õpilased 
on rääkinud oma saadud 
kogemustest, resolutsiooni-
dest ja tööst gruppides eri-

nevates ainetundides, suur 
tänu kõigile teile üritu-
sel osalemise ja kooli ning 
saar-laste esindamise eest  
MEPil. Siinkohal olgu ka öel-
dud, et Ivar ja Taavi pälvisid 
oma silmapaistva esinemi-
se ning aktiivse osavõtu eest 
võimaluse osaleda rahvus-
vahelistel MEPidel Hollan-
dis või Türgis. 

Üritus kestis neli päeva, 
kuidas sellega rahule jäid, 
mis väga meeldis?

Taavi: Jäin väga rahu-
le, korraldus oli ülimalt su-
per ja ajakavast peeti ka kin-
ni. Korraldajad ise ütlesid, 
et see oli ilmselt siiani kõige 
kõvem MEP. Kõik meeldis 
võrdselt palju, tekkis vägev 
ja uhke tunne. Lisaks käis 
koguaeg kaasas see tunne, et 
iga minut õpid midagi uut.

Ivar: Neli päeva oli mi-
nu jaoks esimese MEPi ko-
gemuse jaoks täiesti paras 
aeg. Vaba aega ei tekkinud, 
sest pidevalt oli tegemist re-
solutsiooniga või taustatöö-
ga õhtuti. Samas ei veninud 
ta ka üleliia pikaks,  kõik 
oli kompaktne ja tempokas, 
kuigi lobby-le võiks pühen-
dada eraldi päeva, sest teiste 
resolutsiooniga põhjalikuks 
tutvumiseks jäi aega vaid 
ööl enne Riigikogu istungit. 
Kõik meeldis võrdväärselt : 

formaat, idee, üliägedad ini-
mesed, töö, vaidlused, ko-
gemused, VAVV - vaba aja 
veetmise võimalus - suure-
pärane üritus.

Millisesse komisjoni Sa 
kuulusid?

Taavi: Mina kuulusin vä-
lisasjade komisjoni ja meie 
teemaks oli "Kas/kuidas 
peaks EL suurendama oma 
mõju globaalpoliitikas?" 

Ivar: Ka mina kuulusin 
välisasjade komisjoni 

Mis olid teie resolutsioo-
ni põhipunktid ja kas re-
solutsioon võeti täiskogul 
vastu?

Taavi: Põhipunkt oli 
kindlasti EL ja NAFTA liitu-
mine, teised punktid käsit-
lesid energiasõltumatust ja 
sisepoliitilist ühtsust. Meie 
resolutsioon läbi ei saanud, 
kuigi see kiideti esimees-
te poolt ja lisaks andsid ne-
mad ka sellele oma heaks-
kiidu. Läbi kukkus ilmselt 
seepärast, et viiest võimali-
kust vastukõnest teiste reso-
lutsioonide vastu neli tehti 
meie komisjoni poolt ja ini-
mestel puudus oma seisu-
koht ja kokkuvõttes  hääle-
tasid nad meie resolutsiooni 
vastu puhtalt vihast :D

Ivar: Resolutsiooni põhi-

punktideks oli EL sõltuvu-
se vähendamine välistarni-
jates, ühtne välispoliitika ja 
liitumine NAFTA-ga. Kah-
juks hääletati resolutsiooni-
le napilt vastu, aga paneel 
tõdes, et nähtavasti oli tegu 
komisjoni, mitte resolutsioo-
ni, vastu hääletamisega, ku-
na meie aktiivne kollektiiv 
tegi arvukalt vastukõnesid 
teistele resolutsioonidele.

Milliseid saadud kogemu-
si hindad enda jaoks olu-
liseks?

Taavi: Uued tutvused, 
suhtlemine, kõne pidamine, 
poliitika sai lähedasemaks ja 
ka tarkust tuli juurde.

Ivar: Võhivõõrastega 
koostöö, nende ärakuula-
mine ja enda seisukohtade 
põhjendamine on väärt ko-
gemused. Muidugi on ras-
ke Eestis leida rohkem au-
kartust sisendavat paika 
kõnelemiseks, kui seda on 
Riigikogu kõnepult, kus mi-
nul isiklikult õnnestus lau-
sa kaks korda ka seebimulli 
puhuda.

Mida veel lisada? 

Taavi: Arvan, et koolis 
tuleb kindlasti propageerida 
ka järgmistel aastatel MEPil 
osalemist, sest saared osa-
lesid vist üldse esimest kor-
da ja need, kellel huvi on ja 
kes midagi asjadest teavad, 
neil saab seal kindlasti lahe 
olema, sest inimesed on su-
per ja kogu meeskond jm sa-
muti. 

Ivar: Lisaks veel, et näi-
teks meie komisjon, ühte-
kokku 22 võhivõõrast ini-
mest, kasvas kõigest nelja 
päeva jooksul ühtseks pe-
reks ning hoiab sooje sõp-
russidemeid ka peale ürituse 
lõppu ja see on hindama-
tu. Kui kellelgi avaneb või-
malus järgmisel aastal min-
na regionaalsele MEPile, siis 
tehke seda kindlasti ja mine 
tea, äkki on teie komisjoni 
juhtideks kaks saarlast!

Madli-Maria Naulainen, 
ajaloo-osakonna juhataja

Taavi Meier Riigikogu kõnepuldis. Foto: Ivo Visak
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Kangelaslik võitlus lumega
Sellist lumerohkust kui tä-

navu pole Saaremaal vist aas-
takümneid nähtud.  Vaatepilt 
iseenesest ju äärmiselt kau-
nis, samas - lumi linnatäna-
vail enam nii vahva ei tun-
dugi, eriti kui vaja kiiresti 
punktist A punkti B kulgeda.

Ka koolimaja ümbruses ei 
taha teedelt ja hoovidest kok-
kulükatud lumi enam kuhugi 
ära mahtuda. Tänavaäärsest 
kõnniteest rääkimata, kuhu 
pärast mõnepäevast soojape-
rioodi tekkis raske lumemass, 
millest meie tubli aiatraktor 
end enam läbi närida ei suut-
nud... Ja just siis, kõige raske-
mal hetkel, tõttasid appi abi-
valmis 12D ja 7B

Juuresolevalt pildilt võite-
gi näha 12D noormeeste kan-
gelaslikku võitlust lumehan-
gedega. Parimat,

Külli Mänd, 
haldusjuht

12d poisid päästsid kooli lumevangist. 

Tore tund!
Projektõppe raames and-

sime 2. veebruaril 5.b-le tun-
ni toitumisest. Kuna antud 
klassil on  terviseõpetus ka, 
otsisime just huvitavat ning 
seni tahaplaanile jäänud in-
formatsiooni. Rääkisime 
tasakaalusta(-tud/-mata) 
toitumisest, toidupüramii-
dist, taldrikureeglist ning E-
ainetest ja aktuaalsest tee-
mast, transrasvhapetest. 
Läbi pisikeste viperuste su-
jus tund hästi ja 5b koos 
klassijuhataja Grete Pihli-
ga kuulasid meid huvitatult. 
Tagasisidest klassilt selgus, 
et kõigile seda tüüpi tund 
meeldis ning sooviksid sar-
naseid edaspidigi. Samuti 
küsisime, mis neile meelde 
jäi, mõned vastused:

• Eestis värvitakse vorste 

roosakamaks ning välismaal 
kirsse ja roheliseks ube.

• Praetud söök on kahju-
likuim.

• Coca-Cola on isegi na-
tuke kasulikum kui Sprite. 
(Mainisime, et mõnede uu-
ringute kohaselt pole Coca-

Cola  nii kahjulik kui Spri-
te :) ).

• Maailmas on 2000 kuni 
2500 E-ainet.

Suur aitäh juhendaja-
le Sirje Keremele  ning 5b  
klassijuhatajale Grete Pihli-
le, kes meiega suurepäraselt 

koostööd tegi. Ka täname 
Maidu Varikut tehnikaga 
abistamise eest.

Meile meeldis noorema-
tega oma teadmisi jagada, 
tehke teie nõnda samuti! 

Elisabet Arge ja Kairi Sepp, 
12A


