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Lk. 2
Öösel juhtub koolis 
huvitavaid asju, see-
pärast olge ärkvel! Lk. 3

Kuukiviklubi avas  
klubi meeleoluka imp-
roetendusega. Lk. 4

Meie abituurium jook-
sis Tutipäeval end ek-
samiperioodi

Juht tänab
Tänan kõiki Kauressaa-

re Laululind 2010 võistlusel 
osalenud õpilasi ja nende ju-
hendajaid: Helle Randa, Pil-
vi Karu ja Laine Lehtot.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Selgusid Kuressaare Laululinnud
Neljapäeva, 22. aprilli pä-
rastlõunal toimus Kuressaa-
re Kultuurikeskuses tänavu-
ne lauluvõistlus „Kuressaare 
Laululind 2010“.

 Võisteldi kolmes va-
nuseastmes: 3-7-aastased, 
8-10-aastased ja 11-13-aas-
tased lauljad. Žürii koosei-
sus Triin Ella, Priit Pruul, 
Kadri Häng, Britta Virves, 
Neeme Lemba valis igast 
vanuseastmest välja 6 pari-
mat. KG Huvikooli Inspira 
ja KG-d esindasid: Anabel 
Lanna, Oliver Leppik, Klaa-
ra Mia Kuusk, Brigite Hollo, 
Roos Marie Karmel Pšenitš-
naja, Sigrid Karvand, Sten-
Erik Liiv, Gretten Vaga, Ca-
rolina Rahnel, Kerstin Tang, 

Kristiin Koppel, Reet Kop-
pel, Kateriine Püüa, Kristina 
Liiv, Alice Berens, Carmen 
Verhovitš ja Greete Paaski-
vi.

Järgmisele võistlusele 
Saaremaa Laululind 2010 
pääsesid:

3-7-aastastest: Oliver 
Leppik (juh Helle Rand), 
Roos Marie Karmel Pšenitš-
naja (juh Pilvi Karu).

8-10-aastastest: Kerstin 
Tang (juh Pilvi Karu), Sten-
Erik Liiv (juh Laine Lehto), 
Carolina Rahnel (juh Hel-
le Rand), Johanna Rasu (juh 
Pilvi Karu, Malle Veske).

11-13-aastastest: Kris-
tiin Koppel (juh Pilvi Karu), 

Alice Berens (juh Pilvi Karu)
Kõik huvilised on ooda-

tud meie suurimale laulu-
võistlusele Saaremaa Laulu-
lind 2010 laupäeval, 8.mail 
Kihelkonna rahvamajja. 
Kontserdid toimuvad:

10.15-11.30 esimene va-
nusegrupp (3-7-aastased 
lauljad).

13.00-14.15  teine vanu-
segrupp (8-10-aastased laul-
jad).

16.15-17.30 kolmas va-
nusegrupp (11-13-aastased 
lauljad).

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Tänan teid Eve Tuisk, 
Grete Pihl, Merle Tustit, Ka-
ja Puck, Marit Tarkin, Piret 
Spitsõn, Ingel-Maria Lall, 
Anton Noor, et aitasite kaa-
sa fotonäituse "Lugemist täis 
elu" edenemisele.

Urve Aedma 
kooliraamatukogu juhataja

1.-2. kooliastme õpilaste 
ja klassiõpetajate nimel tänu-
sõnad 11. klassi õpilastele 
ja nende juhendajale õpetaja 
Sirje Keremele projekti "Ve-
si" läbiviimise eest!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

SÕEL aitab ellu viia Saarmeaa 
koolinoorte mõtteid ja ideid

Reedel, 23. aprillil võis 
näha meie koolis palju uusi 
noori. Nimelt toimus Saare-
maa Õpilasesinduste Liidu 
üldkoosolek, kuhu kogunes 
enamik õpilasesinduste liik-
metest üle Saaremaa.

Kuna eelnevatel aasta-
tel ei ole SÕEL väga aktiiv-
ne olnud, oli selle aasta II 
üldkoosoleku eesmärgiks 
SÕEL-a tegevuse jaluleaita-
mine ja teadvustamine maa-
konna ÕE-dele, et on ole-
mas liit, kust kõik Saaremaa 
õpilased vajadusel abi oma 
ideede elluviimisel saavad.

Et üldkoosolekul osale-

nud aktiivsetel noortel „aju 
tööle hakkaks“, algas päev 
KG õppealajuhataja Mai-
du Variku Megaajuga, tänu 
millele maakonna ÕE-lased 
vabanesid raskustest teiste 
ÕE liikmetega suhtlemisel. 
Järgnesid tutvumismängud, 
SÕEL-a tutvustus, minikoo-
litus „Kuidas teha õpilasfir-
mat?“ ning ajurünnak. Vii-
mases arutati gruppides, 
mida SÕEL järgnevatel aas-
tatel teha saaks, kuidas on 
suhted teiste maakonna ÕE-
dega, mis üritusi on  ÕE-d 
korraldanud ning kui suur 
võim ja milline maine on 

ÕE-del oma koolides.
Kokkuvõtteks võib 

SÕEL-a juhatus päevaga ra-
hule jääda, kuna tegemist oli 
väga hea algatusega taolis-
te ürituste korraldamiseks 
ning saime tuttavateks teis-
te ÕE-de liikmetega, kelle-
ga loodetavasti algab sujuv 
koostöö.

Täname abi eest KG koh-
vik-söökla Noorust, Osiliat 
ja Anneli Meistersoni, Mai-
du Varikut.

Linda Lapp, 
Saaremaa Õpilasesinduste 

Liidu asepresident

Täname 1. klassi õpila-
si ja 11. klassi õpilasi ja nen-
de juhendajaid meeldejääva 
12. klasside tutipäeva aktuse 
korraldamise eest!

Abituurium  ja 
klassijuhatajad 

Eesti Kultuurkapital eral-
das Merle Rekayale tun-
nustuspreemia vabariiklike 
konkursside heatasemelise  
korraldamise eest. Merle Re-
kaya oli sel aastal  üleriigili-
se etlejate konkursi peakor-
raldaja ja tema tööd toetas 
korraldustiim Kuressaa-
re Gümnaasiumist.  Esildi-
se stipendiumi määramiseks 
esitas Eesti Harrastusteatri-
te Liit.

Palju õnne! 

Marit Tarkin, 
eesti keele o/k juhataja

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Lea Rooda 28.4
Ariita Sepp 29.4
Siivi Kaasik 30.4
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AB-Kooli aasta on jällegi 
läbi saanud.  Tänud õpetaja-
tele, kes oskasid alati tulevas-
te koolilaste silmad särama 
panna. Need on sõbralikud 
Ülle Jasmin, Inga Engso ja 
Reet Välisson.

Kaja Puck, kes läbi oma 
muheda ja humoorika esine-
mise jagas näpunäiteid, kui-
das olla oma lapsele hea lap-
sevanem.

Sirje Mehikule, kes juh-
tis naerusui läbi aasta AB-
Kooli  tegutsemist.

 Maret Martinson, 
KG Tugikeskuse juhataja 

Öös on loomingut, ideid ja 12.C-d

22. aprilli õhtul vahetult 
pärast kuukivilaste etendust 
liikusid 12. C öökirjutajad 
klassi 305 öökirjutama. Kir-
jutati sõnu, mõtteid ja lau-
seid, kirjutati muusikaga ja 
muusikata. Loodi uusi põ-
nevaid tsitaate ja ennustati 
häid ja halbu teemasid. Õh-
tu lõpuks sündis pea 20 suu-
repärast tööd, mis valmisid 
- igaükskirjutabkolmlauset-
põhimõttel. Oli armas vaba 
ja mõtterikas õhtu. 

Mida öö jooksul kirjutati?

Omadussõnad muusikas: 
karvane, mõistmatu, poolik, 
mehine, maamehine, lapsik, 
imelik, väävlihaisune, öine.
Tegusõnad muusikas: aurama, 
kükitama, suitsetama, män-
gima, orienteeruma. Tun-
ded muusikas: roolivõimetu, 
nälg, kiindumus, viha iha 
ärevus rahulolu meeleheide. 
Minu mõtteid Eestist (taustaks 
mängimas Margus Vaheri 

esituses „Minu Eestimaa“) - 
mats, sinimustvalge, naab-
rist parem, laulupidu, ruk-
kililled,  isamaalised laulud.  
Loodus ei andesta vigu (Vival-
di „Aastaegade“ taustal- mõt-
ted): tühjad pudelid vees, lil-
led oma jalge alla tampida, 
vormel 1, kilekotid, poolu-
sed sulavad, Tallinn. Lau-
sed etteantud tähtedega algava-
te sõnadega: Kõik hakkavad 
raskelt sama ülikiiresti pak-
kima rohelisi ainulaadseid 
kinke oma vanavanemate-
le enne õiget jagamist öösel, 
umbes kaks.  Kole hommik 
roomas suitsuses üksindu-
ses poolkuu punasesse ..... 
Esimene õnnelik juuruta-
takse öösel ukse külge. Kas 
hakk rähniga sõbrustas üü-
ri pärast?  3 head teemat: „Si-
nuga ja sinuta“, “Minevik ei 
lase tulevikul tulla“, „Mis-
ki ei kordu, kuid kõik oleks 
nagu sama“, „Ahelate pu-
rustamine“, „Jaapan“, „Ini-

mese elu kui kunstiteos“, 
„Elu on lugemiskontroll“ 
Halvad teemad: „Armastus 
päästab maailma“, „Sport 
on meie tulevik“, „Eestla-
ne olen ja eestlaseks jään“, 
„Mille poole püüdlevad tä-
napäeva noored?“, „Koo-
li mitu nägu“.  12. C loodud 
tsitaate- „Mõnel inimesel on 
õiglustunne nagu pissihä-
da, mida on võimatu taga-
si hoida“ Riin, „Õnn on suh-
teline mõiste“ Ats, „Ja läheb 
lahti“-Aivo, „Kui jääd laevalt 
maha, ei maksa iga hinna 
eest pardale pääseda“ -Mart 
„Aeg on nagu liivakell, mil-
les ei eksisteeri tühjust, 
vaid lõputu liiv“-Elis, „Mi-
dagi hoogsalt taga ajades 
on oht libastuda“ -Mareli.   
„Aeg ei peatu isegi seal seits-
me maa ja mere taga. Tegeli-
kult ei ole tähtis, mis suunas 
aeg liigub, peamine, et ta lii-
gub minu järgi! Öökirjutaja 

12C öökirjutajad ja Marit Tarkin

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Könnitee
2. Kooli löpp

Otsused:

1. Köigil, kellel on vähe-
gi tahtmist ka järgmisel aas-
tal mööda Kaevu vöi Tal-
ve tänavat koolis käia, kuid 
see on ilmselgelt raskenda-
tud tegevus, siis otsige üles 
ÖE liikmed vöi astuge läbi 
ruumist 239! Kui Sina, kal-
lis koolikaaslane, pole veel 
saanud anda toetusallkirja 
eelpool nimetatud tänavate 
korrashoiuks. Loodame, et 
meid vöetakse kuulda!

2. Kooli löpp on teatavas-
ti üks ülimalt tore päev. Sel-
le auks teeb KG koostööd 
naaberkool SÜG-iga, et seda 
päeva meeldejäävaks muu-
ta. Vöib-olla saabub külalisi 
ka mere tagant. Täpsem info 
jöuab varsti ka Teieni!

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

Teated

Lühidalt

Meeldetuletus gümnasisti-
dele

Palun jälgige, et teie poolt 
KG magnetkaardile kantud 
toiduraha jääk oleks kooli-
aasta lõpuks null, kuna mai 
kuu lõpuks kaardile jäänud 
summad ei kandu edasi järg-
misesse õppeaastasse! 

Infot raha jäägi kohta 
oma kaardil on õpilasel või-
malik saada söökla kassapi-
dajatelt. 

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

2010. a 167 KG-s lõpukirjandi kirjutanu teemade valik 

Öökirjutajad lahkusid alles siis, kui olid Aliase sõnamängu sõna ära arvanud. Viimased arvajad  sõnaootel:-)

1) Igaühe õnn on korduma-
tu - 42

2) "Õppige seda tõsiselt 
võtma, mis on tõsiselt võtmist 
väärt ..." (Hermann Hesse) -27

3) Argipäev vajab muinas-
jutte -26

4) "Me kõik elame sama tae-
va all, kuid meil kõigil ei ole 

üks ja sama silmapiir." (Kon-
rad Adenauer) -17

5) Kuidas on teaduse ja teh-
nika areng muutnud inimeste 
maailmapilti?-13

6) Ajaloos vastutab kõige 
eest järelpõlv- 11

7) Haridus – kas kohustus 
või võimalus?- 10

8) Oo, sport, sa oled raha! - 
8

9) Rahva hing ja iseloom 
avaldub tema kirjanduses - 7

10) Ühiskond kui noorsoo 
väärtuste kujundaja - 6 kirju-
tajat

Maidu Varik, õppealajuhataja
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Märtsikuu 
tegijad

Merilin Heinsoo – eripree-
mia üleriigilisel koolinoorte 
konkursil MoeP.A.R.K

Kristin Liias – III koht 
üleriigilisel koolinoorte kon-
kursil MoeP.A.R.K

Kristiina Purga – II koht 
üleriigilisel koolinoorte kon-
kursil MoeP.A.R.K

11a teatritrupp ja Hen-
ri Kaus – laureaat Saaremaa 
Miniteatripäevadel.

KG poiste korvpallivõist-
kond (Villu Vahter 12d, Tarvi 
Rohulaid 12d, Risto Ruul 12d, 
Erkki Põld 11a , Janari Toom-
son 11d, Ilmar Leimann 11c, 
Joosep Kuppart 11c, Magnus 
Kolk 10c) – II koht üleriigili-
sel Eesti Koolispordi Liidu 
korvpallivõistlusel.

Ansambel Mandlike 
(Helena Pihlas, Linda Lapp, 
Hanna Martinson, Kärt Män-
na) – IV koht üleriigilisel an-
samblite konkursil.

Ansambel Sa:rlaine (Erk-
ki Etverk 10c, Sass Pääsk 12a, 
Risto Paiste 11a, Keidi Saks 
11c, Anett Sirgo 10c, Maarja-
Liis Mereäär 10c, Elisa Ling 
10c) – I koht  üleriigilisel an-
samblite konkursil.

Raili Kaubi – õpilaste vä-
ga hea juhendamise eest üle-
riigilisel koolnoorte moekon-
kursil MoeP.A.R.K

Merle Tustit – maakond-
liku 3.-4. klasside õpioskus-
te olümpiaadi korraldamise 
eest.

Pilvi Karu – väga hea õpi-
laste juhendamise eest ülerii-
gilisel ansamblite konkursil.

Laine Lehto – väga hea 
õpilaste juhendamise eest 
üleriigilisel ansamblite kon-
kursil.

Ursula Rahnik, 
personalijuht 

Kuukiviklubi improetendus- 
absurdne, võimas ning humoorikas 

Kui me neljapäeva õhtul 
aulasse astusime, ei olnud 
etendus veel alanud. Rah-
vaski ei olnud veel kogune-
ma hakanud. Laval harjutas 
trummar Klemet erinevaid 
rütme ning näitlejad käi-
sid vaheldumisi lava proo-
vimas. Kuulates trummi kõ-
minat, olin juba veendunud, 
et kuukiviklubi etendus tõo-
tas tulla hea.

Laval lubati näidata totaal-
set absurdi. 

Mõõdusid veel mõned 
minutid ning klubi asutaja 
Marit Tarkin alustas õhtut. 
Ta hoiatas, et laval toimuv 
on totaalne absurd ning ku-
na tegemist on improeten-
dusega ei või keegi teada, 
millega asi lõppeb. 

Marit kirjeldas veel klubi 
saamislugu ning luges ette 
Henri Kausi loodud põhikir-
ja, mis vägagi vaimukas tun-
dus. Seal oli väga värvikalt 
ära toodud reeglid ja liik-
med. Kust tulevad inimestel 
sellised mõtted? Täiesti ka-
dedaks teeb! Etenduse sisse-
juhatuse ajal piilusid kardi-
na tagant välja ka kuuklubi 
liikmed ning saatsid publi-

kule vallatuid naeratusi. 

Ivar tervitas kuuklubilasi 
luuleridadega.

Ivar Piterskihh tervi-
tas klubilasi luuleridadega, 
Kuu-unt soovis head teatri-
elamust ning trummipõrin 
hakkas pihta. Esimene, mi-
da trummar tagus, oli Quee-
ni loost „We will rock you“ 
tuntud rütm. Etlejad hakka-
sid lavale liikuma, kes lava 
kõrvalt, kes lava keskelt, sa-
mal ajal imiteerides oma jal-
gadega trummilööke. Algus 
jättis juba üsna võimsa mul-
je. Korraga kogu müdin pea-
tus ning trummar hüüdis: 

„Meeleolu: kirg! Koht: klu-
bi Diva, tegelased?“. 

Peale seda ütles iga etleja 
oma karakteri. Kes oli kass, 
kes oli puuritantsija, kes dis-
kor jne. Tegelased selged, 
hakkas trummar neid üks-
haaval või kaksi nimetama 
ning oma nime kuulnud, pi-
did nad selle karakterina, et-
teantud meeleolus esitama 
ühe aasta jooksul ära õpi-
tud luuletuse või teksti.  Et-
lejad sai sellega suurepära-
selt hakkama, moodustades 

ebatavalisi aga küllaltki vai-
mukaid dialooge. Niimoo-
di viidi kokku läbi viis etüü-
di erinevate meeleolude ja 
kohtadega, mis pea iga oma 
sekundiga publiku pisarate-
ni naerma ajasid. Peale kire 
diskosaalis, tuli etlejatel väl-
ja mängida ka meeleheide 
eksamil, ärevus hipodroo-
mil, kettaheide olümpia-
mängudel ning ükskõiksus 
bussis. 

Hiljem tiriti lavale kolm ini-
mest publiku seast

Tekkinud gruppi  sattu-
sin ka mina. Kuna Elis ja Ivar 
samuti etlemisega tegelevad, 
olin ma ainuke, kelle ühtegi 
luuletust võtta polnud. See-
ga  „rabasin“ publikut tun-
tud rahvalauluga „Põdral 
maja metsa sees“. Publik sai 
taas naerda ning ka lavapeal-
sel seltskonnal oli üsnagi lõ-
bus. Hiljem kostusid kom-
mentaarid, et neid etendusi 
võiks tulle veel. Suur suur 
aitäh kuukiviklubile nelja-
päevaõhtu vürtsitamise ees 
ja loodetavasti ei olnud see 
nende esimene esinemine ka 
viimane.

Kristi Kandima, 11.C

Maikuu õpilasüritused

7.05 - Punase Risti võist-• 
lus
9.05 - Euroopa päev• 
10.05 - Kontsert emade-• 
le-vanaemadele 1.-6.kl 
21.05 -  Tutipäev 9. kl• 
25.05 Inspira lõpuaktus• 
26.05 Pärlipäev• 
28.05 Kevadspordipäev, • 
1.-3 kl MV kergejõusti-
kus 

Anneli Meisterson 

Lühidalt

Meeleolu: kirg, koht: ööklubi Diva ja mäng läks lahti!
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Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee) Korrektuur eesti keele osakond
Merle Rekaya

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Kõne abituurimi lõpukella aktusel 21. aprillil
Kas teate, kes on abitu-

rient? Abiturient on töötu.
Kas teate, mida peab üks 

abiturient oskama? 
Ta peab oskama peast ar-

vutada tuhandeni ja seda 
hästi, peab oskama korruta-
da, peab oskama jutustada ja 
lugeda. 

Peab oskama kirjatähti ja 
nendes kirjutamist, tundma 
eesti keelt ning tähestikku ja 
selge peab olema ka keemia. 

Peab oskama süüa teha, 
autoga sõita, riidesse pan-
na, tuba koristada, triikida 
ja kella tunda. Peab oskama 
suusatada, teatris vaikselt 
olla, enda eest hoolitseda, 
lauakombeid peab teadma, 
peab lilli tundma.

Abiturient peab oskama 
olla kuri, aidata teisi, käitu-
da viisakalt, peab oskama 
vaikselt olla, lapsi õpetada, 
kooli hoida  ning korralda-
da asju.

Nii arvasid KG 1. klassi 
õpilased.

Mida arvame teist aga 
meie, 11ndikud?

Me arvame, et A klass on 
aktiivne ja särasilmne, oma-
vad head lauluhäält,  tunne-
vad moodi, eriti Kristin ning 
selge on ka rahvatants,  Sass 
laulab ülihästi.

Me arvame, et B klass on 
täis häid sportlasi, eelkõige 
mängivad jube hästi korv-
palli, kossus saime pähe.

Me arvame, et C klassis 
on kunstiinimesed, nad on 
ühtehoidvad, Kaarin hoiab 
energiat üleval ning näitle-
vad hästi.

Me arvame, et D klassis 
on väga erkusid tegelasi, kes 
midagi teevad, näiteks Taavi  
– kõneleja

Me arvame, et E klass 
omab musikaalseid ning et-
levaid noori, näiteks Ivar ja 

Juta, tüdrukud olevat lõbu-
sad naerukajakad.

Kas mäletad, Rutt, kui 
tulid kooli esimest korda 
ja said oma esimese aabit-
sa. Kas julgesid direktorile 
oma nime öelda? 

Jah, ma mäletan seda. See 
koolimaja – kõik oli nii uus 
ning hirmuäratav, kuid abi-
turiendid, kes mind käe kõr-
val aulasse viisid ning seal 
mind sülle võtsid, andsid 
mulle turvatunde ning jul-
gust minna ja seista direkto-
ri ette, kes ulatas mulle mi-
nu esimese raamatu, millest 
teadmisi omandada. See tegi 
minust automaatselt suure 
lapse ning järgmisel korral 
direktorit kohates julgesin 
teda juba teretada.

Kas mäletad, Siim, kui-
das kirusid õpetajaid, kuna 
kõik nad kiusasid üksnes 
sind ja ainult sind? 

 Jah, ma mäletan seda ae-
ga põhikoolist, sest eks oma 
-enese tarkus ole ju ikka kõi-
ge suurem tarkus ja ükski 
vanem ei tea midagi.

Jah, mida aeg edasi, se-
da suurem on see vabadu-
se tunne. Kas mäletad, Rutt, 
oma esimesi popitamisi ja 
õpetajate eest plehkupane-
misi? 

Ei, ma ei mäleta seda, 
kuid eks see ikka gümnaa-
siumi esimestesse kuudes-
se jäi, kus kõik korrutasid, et 
see gümnaasium on ikka si-
nu enda valik ja pealegi va-
batahtlik. Mis seal siis ikka, 
kui oled suur, siis teedki, mi-
da õigeks pead. Ja kui enda 
jaoks välja mõelda ikka mõ-
ni mõjuv põhjust, mis kind-
lapeale osutub õppimisest 
tähtsamaks, ongi paras koo-
list jalga lasta.

Mida teile veel öelda – 
küll kahju, et Sassi imeline 
hääl ei kõla enam meie koo-
lis nagu ka Ivari kaasahaa-
rav räpp ja Taavi paikapa-
nev sõnaseade. Ma loodan, 
et meenutate oma kiires elu-
tempos ikka ja jälle hea sõ-
naga oma klassijuhatajaid, 
aineõpetajaid ning ümise-
te mõttes oma armsat kooli-
hümni.

Paljud teist nõustuvad 
sellega, et gümnaasiumis 
veedetud aeg oli üks pari-
maid aegu teie elus.  See oli 
siiski kool, kust te leidsi-
te palju uusi sõpru ja pürgi-
site paremuse poole ja saite 
mõned õppetunnid elu koh-
ta. Kindlasti meenuvad tei-
le paljud head mälestused, 
seistes siin gümnaasiumi lõ-

pusirgel.  Aga pole põhjust 
kurvastamiseks, et see lõbu 
lõppeb, vaid  võib ikka rõõ-
mustada, sest statistilised 
andmed näitavad, et güm-
naasiumi lõpetanud teeni-
vad rohkem raha, mis oma-
korda noormeeste nurga alt 
võttes tähendab rohkem ra-
ha, rohkem naisi, järelikult 
peab ennast ikka käsile võt-
ma. 

Veel räägitakse, et güm-
naasiumi tunnistusega ini-
mestel pidi olema vähem 
terviseprobleeme, millega 
seoses jällegi tuli mulle pähe 
mõte, et siis võiks ju panna 
näiteks kooli märkmiku pea-
le suure valge sildi, et õppi-
mine parandab sinu tervist. 
Teada värk, miks minu tervis 
kiita pole. 

Ja lõpetuseks ei pidevat 
olema gümnaasiumi lõpeta-
nute hulgas nii palju töötuid 
ja mis seal ikka imestada, 
miks seda suurt tarkust nüüd  
ikka tuulde loopida. Nii et on 
põhjust pingutada eksami-
teks, et asi ikka formaalseks 
teha.

Aga pidage meeles, et  teie 
koolipäevad võivad küll olla 
möödas, aga enda harimine 
siiski jätkub!

Rutt Tarus, 11. b 
Siim Nelis, 11. d


