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kümnendike laager

Juht tänab
Tartu Treffneri Gümnaa-

siumi, SÜG-i ja KG õpetaja-
te ühiskonverentsil asjalike 
ja huvitavate ettekannete esi-
nenud  Ene Riisi, Raina Tii-
doveed, Maret Martinsoni, 
Merle Rekayat ja Marit Tar-
kinit.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Kooliaasta alguseks
Lugupeetavad õppijad-  

õpilased, pedagoogid, lapse-
vanemad ja kõik teised meie 
kooliga seotud.

Algavaks kooliaastaks 
soovin kõigile, et õppimi-
ne sellel aastal oleks mõnus. 
Et me kõik tahaksime koolis 
käia ja õppida. Kui meil on 

siin hea olla, kui me töötame 
õiges kohas, teeme südame-
ga oma tööd, kui me teeme 
kõik oma töö ära, siis saame-
gi olla rahul ja siis on meie 
tööl ka tulemused, mis pa-
kuvad meile endile rõõmu 
ja on eeskujuks ehk teistele-
gi. Alustagem siis iseendast, 

sest enamasti on kõik "oma 
peas kinni", sest - muutes 
ennast, muutub maailm, na-
gu kirjutas kunagi luuletaja 
Hando Runnel.

Kena kooliaastat kõigile!

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Hea koolipere!
Soovin, et võtate algava 

kooliaasta igasse päeva kaa-
sa soojust ja päikest lõppe-
vast suvest! Uus aasta toob 
põhikooli õpilastele kaasa 
uuenenud õppekava. Loo-
dan, et aasta üheks oluliseks 
märksõnaks saab koostöö. 
Eelkõige koostöö õpetaja ja 

õpilase, õpetaja ja lapseva-
nema vahel. Õpetajate mees-
konnatöö saab aluseks pa-
renenud õppekava ja sellest 
lähtuva õppekasvatustöö ra-
kendumiseks.

Antoine de Saint-Exu-
pery on öelnud: täiuslik po-
le mitte see, millele pole mi-

dagi lisada, vaid see, millest 
pole midagi ära võtta.

Püüdleme üheskoos 
täiuslikkuse poole!

Anu Saabas, 
põhikooli õppealajuhataja

Uuendused KGs
Meie suur ja sõbralik 

koolimaja ootab taas kõiki 
oma uusi ja vanu tuttavaid - 
on alanud järjekordne õppe-
aasta.

Suvekuudel on koolis 
ja kooli ümber nii mõnda-
gi muutunud - uue kuue on 
saanud koolituskeskuse Osi-
lia ruumid, ühte sisehoovi 
on tekkinud lillepeenar, tei-
ne sisehoov on saanud vast-
se mustkatte.

Klassidesse on lisandu-
nud uusi kappe-riiuleid, väl-
ja on vahetatud osa ruloo-
dest ja kohe-kohe saabuvad 
mõned lisapingid koridori-
desse.

Küllap märkate seda kõi-
ke ka ise. Minu igasügisene 
soov on taaskord see, et me 
kõik ühiselt kooliruume ja 
mööblit hästi hoiaksime :)

Parimat!

Külli Mänd, 
haldusjuht

P.S. Garderoobikappide 
paigutus laheneb koostöös 
õpilasesindusega lähipäevil.

Tarkusekuu!!
Jälle käes september - tar-

kusekuu. Loodame, et koos-
töö õpilaste ja õpetajate va-
hel sujub, sest eesmärk on 
ju meil ühine - saada targe-
maks.

Nautige kooliaega, sest 
see lõpeb ükskord ikkagi ära. 
Ei ole homset, on täna.

Ja nagu Hiina vanasõ-
na ütleb: inimene, kes ei õpi, 
kobab pimeduses nagu öine 
teekäija.

Võõrkeeleõpetajad
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Eesti keel kui unelmate naine
Just nii on möödunud 

sajandi alguses meie kirja-
keelt võrrelnud Johannes 
Aavik, saarlane ja kuulus 
keeleuuendaja. Sel õppeaas-
tal möödub Aaviku sünnist 
130 aastat ja on paslik mõel-
da, arutada, milline on meie 
keel, eesti keel, sajand hil-
jem, milline on ta sajandi pä-
rast? 

1924. aastal kirjutab Jo-
hannes Aavik: “Nii, oo tule-
vane eesti keel, harit ja peen, 
yhevõrdne õde maailma kultuu-
rikeelte hulgas, peenejooneline 
ja mitmekylgne, mõnede inim-
konna paremate kunstteoste 
kandja, omapärane ja yldinimlik 
yhtlasi, oo keerulise ja painduva 
lauseõpi ja kõlavate lõppudega 
keel, imeväärselt varjundirikas, 
nõretav sõnust ja kõnekäändu-
dest, triumfeeriv ja uhke, disk-
reet ja intiim, äratundmatu ja 
särav tytar, tõusnud orjaikkest 
kängu rõhut emast, oma kodust 
lõhna, maa-aroomi alal hoidev, 
kuid samal ajal literaalne ja 

kunstlik par excellence, ses suh-
tes ainulaadne maailmas, - nii-
sugusena kujutelen ja näen ja 
tervitan sind, oo tulevane pa-
rem eesti keel, parema tuleviku 
ja õnnelikuma, kaunima Ees-
ti eeldus ja ehe!” [Aavik 1924]  
Põnev, kas pole, kas mõtle-
me tänagi nii või on meie sei-
sukohad muutunud? 

President Toomas Hend-
rik Ilves on Johannes Aaviku 
auks keele rikastamiseks väl-
ja kuulutanud Sõnause võist-
luse ja kõigil huvilistel on 
võimalik mõelda uusi kauni-
malt kõlavamaid vasteid sõ-
nule  poliitika, kolmas sek-
tor, direktiiv, infrastruktuur, 
humanitaarabi ja avalik-õi-
guslik. Kogu info on üleval 
internetis aadressil www.
sonavoistlus.ee. KGlased nii 
õpetajad, lapsevanemad kui 
õpetajad on kindlasti aktiiv-
sed osavõtjad, eks? 

Juubeliaasta on teiselgi 
saarlasest suurmehel August 
Mälgul ja tema koduvald, 

kodukool on välja kuuluta-
nud rannajuttude võistlu-
se.  Kõik, kellele meri ja ka-
lapüük, rannakivid ja merre 
loojuv päike kõnelevad, len-
nukaid ideid, septembri lõ-
puni on aega loomiseks!  

Juba järgmise nädala le-
hes räägime kooli 16. kirjan-
duspäevadest, teatriõhtute 
teemadest ja tähtaegadest. 
Aasta tuleb lennukas, igav-
leda aega ei ole, ees oota-
vad arvukad etlemiskonkur-
sid, eesti keele ja rahvaluule 
olümpiaadid, keelekonve-
rentsid, raamatuvahetused 
ja kindlasti jääb ruumi ka 
improviseerimiseks ja va-
baks loomiseks. 

KG eesti keele osakon-
na õpetajad on puhanud ja 
valmis alustama. Kindlasti 
ka Teie, õpilased, meie asen-
damatu kahurvägi:-) Ega 
muud, kui: „Tuld!“

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna juhataja

Mitmekesine aasta 
sotsiaalteaduste valdkonnas

Rõõmustame möödunud 
toimeka õppeaasta nimel, 
mille vältel külastas kooli 
palju huvitavaid külalisi, õpi-
lastele toimus erinevaid üri-
tusi, osaleti rahvusvahelistes 
projektides, viibi läbi esime-
ne õpilaste õppematerjalide 
konkurss, osaleti mitmetel 
konkursidel. 

Sama kirjut aastat proovi-
vad sotsiaalteaduste õpetajad 
teile pakkuda ka sel õppeaas-
tal. Jätkub Afganistani sõp-
ruskoolid projekt, mille si-
su eelmisel aastal keskendus 
peamiselt Afganistani teema 
tutvustamisele ja kajastami-
sele meie koolis. Nüüdseks 
on õnnestunud meie sõprus-
koolil soetada ka esimene ar-
vuti ning läbi selle on võima-
lik alustada ka otsest suhtlust 
Bibi Khadija kooli õpilaste-
ga ja õpetajatega. Kõik huvi-
lised, andke endast kindlasti 
märku. 

Jätkuvalt on õpilastel või-

malus osa võtta mitmetest 
rahvusvahelistest projekti-
dest, projektitöö tarbeks on 
plaanis sel õppeaastal avada 
ka eraldi ainering, kus huvi-
lised saavad koos käia ja hu-
vitavaid teemasid koos kaa-
sõpilastega Euroopa riikidest 
uurida. Kui jagub huvilisi, on 
planeeritud avada ka ajaloo-
ring, kus saaks süvitsi tegele-
da erinevate ajaloo teemade-
ga ning vaadata temaatilisi 
dokumentaalfilme, tegeleda 
sugupuu ning igasuguste 
teiste valdkondade uurimi-
sega. 

Ka käesoleval õppeaastal 
kuulutame välja digitaalse-
te õppematerjalide konkur-
si, mis kulmineerub märtsis 
sotsiaalteaduste ainenädala-
ga. Seega võite juba aegsas-
ti arvestada, et oma arvutis 
loodud koolitöödega on mõ-
tet pingutada, sest aasta lõpu 
poole pälvivad nad oma hu-
vitava sisu ja väljanägemise 

poolest vahest auhinnagi. 
Ka sel õppeaastal kutsu-

me me oma kooli erinevaid 
külalisi rääkima oma elust ja 
tööst. Kui teil on selles osas 
ettepanekuid, kellega kohtu-
da sooviksite, siis andke nen-
dest kindlasti ka teada. Ehk 
õnnestub sel aastal kohtu-
da läbi sotsiaalse meedia või-
maluste ka mõne tipptegijaga 
väljaspool Eestit. 

Jälgige infot sotsiaaltea-
duste stendilt, sinna ilmuvad 
taas kõiksugu ajalugu või 
ühiskonna teemasid puudu-
tavad teated õpilasvõistlus-
test, konkursidest ja muust 
huvitavast. Samuti loodame, 
et teie huvitavad loomingu-
lised tööd jõuavad stendide-
le, millest kujunevad teema-
de kaupa huvitavad näitused 
koolikaaslastele vaatamiseks. 

Madli-Maria Naulainen, 
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 

õpetaja

Töövihikute 
maksumus 
gümnaasiumi-
õpilastele

Gümnaasiumiõpilaste 
(10.-12. klass) töövihikute ra-
ha tuleb kanda 3. septemb-
riks 2010. a KG Sihtasutuse 
pangaarvele 10220007768018 
Eesti Ühispangas märgusõ-
na töövihik, summa ….., õpi-
lase nimi ja klass.

10. klass 621,00; B vene 
keele õppijad 685,00

11. klass 488,00; B vene 
keele õppijad 552,00

12. klass 162,00
Ülekande koopia esitab 

õpilane oma klassijuhataja-
le, kes organiseerib ka töövi-
hikute kättesaamise.

Töövihikute nimekiri, 10. 
klass:

• Õpilaspäevik
• Õige emakeele harjutusi 

(kasutatakse 3 õppeaastat)
• Inimene, ühiskond, kul-

tuur I-III osa (ajaloo tv.)
• Üld- ja anorgaaniline kee-

mia I-II osa
• Inglise keel Ready for FCE 

(kasutatakse 2 õppeaastat)
• Maailma ühiskonnageo-

graafia gümnaasiumile
• Muusikaajaloo konspekt I
• B Vene keel

11. klass:

• Õpilaspäevik
• Üldmaateadus
• Bioloogia gümnaasiumile 

1. ja 2. kursuse tv
• Orgaanilise keemia harju-

tustik I-II osa
• Eesti ajaloo tv I-II osa
• Muusikaajaloo konspekt II
• B Vene keel

12. klass:

• Õpilaspäevik
• Ühiskonnaõpetus. Ülesan-

nete kogu
• Bioloogia Gümnaasiumile 

4. kursus

Urve Aedma, 
Kooliraamatukogu juhataja

Tänu
Suur tänu Anneli Meis-

tersonile ja õpilasesindusele 
meeleoluka 10. laagri korral-
damise eest.

10. klasside juhatajad
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Ring
Kevad. Alles ta oli. Oma 

esimeste sinilillede ja tärka-
vate rohulibledega, taeva-
laotuses trillerdavate lõo-
kestega, järjest pikemate ja 
valgemate päevadega, viima-
se koolikellaga...

Suvi. Alles ta tuli. Oma 
päikeseliste päevade ja sume-
date öödega, kirjude liblikate 
ja õitsvate aasadega, kuuma-
de rannaliivade ja sillerdava 
mereveega...

Sügis. Kohe-kohe saabu-
mas. Oma punaste pihlakate, 
hallide pilvede ja vihmakra-
binaga, seente ja marjadega, 
kuldkollaste lehtedega kooli-
teel...

Väiksemate ja suurema-
tega, kes kooli poole kõndi-
des kannavad hinges kevadet 
ja põskedel suvepäikese pai-
tust. Et läbi kooliaasta ühes-
koos jõuda uude kevadesse.

Toredat kooliaastat kõi-
gile õppijatele, õpetajatele ja 
lastevanematele!

Grete Pihl, klassiõpetajate 
osakonna juhataja

Aastad on vennad!
Õppeaasta eelsetes kooli-

juttude tulvas jäid mulle sil-
ma kaks erinevat arvamust 
kooli olemuse kohta:  koo-
li eesmärk on õnnelik laps 
v. gümnaasium ei ole koht 
mõnusaks äraolemiseks. 
Kummas koolis teie tahaksi-
te õppida või oma lastel las-
ta õppida? Aga võib-olla ei 
olegi see vastolu nende sei-
sukohtade vahel põhimõtte-
line - meenutage Vargamäe 
Andrese sõnu tööst ja vae-
vast ning tuntud valmi si-
pelgast ja rohutirtsust – õn-
nelikuks saamine nõuab 
pingutust, laiskvorst ootab 
loteriivõitu või printsi suu-
re BMW-ga ja ei mõtle tule-

vikule.  Õigus on kindlas-
ti ka neil, kelle arvates peab 
kool olema mõnus paik õp-
pimiseks ja õpetamiseks – 
kui koolihommikuti ärkad 
hirmuhigisena ja oled iga-
päevasest tuupimisest saa-
nud halli näo või mõne muu 
ihuvea – siis võib olla kindel, 
et oled midagi kaotanud ka 
oma õnnelikust tulevikust... 

Kaasaegne maailm eel-
dab, et inimene on valmis 
õppima kogu elu – õppimi-
ne ei piirdu enam kooliga ei 
ajalises ega ruumilises mõõt-
mes. Kool peab õpetama õp-
pima ja ei tohi õppimistahet 
ära võtta. Raamatutarkuste 
täpne ülesütlemine ei tähen-

da veel oskust neid teadmisi 
hiljem ka tulemuslikult ka-
sutada.

Kooliaasta algul tulebki 
mõelda kuidas hästi õpeta-
des hästi õppida või kuidas 
hästi õppides toetada head 
õpetamist. Selles mõttes on 
kooliaastad vennad, kuigi 
õpetuse sisu ja arusaamad 
heast koolist jäävadki alatis-
te vaidluste ning uute hari-
dusseaduste, õppekavade ja 
igasuguste  pingeridade pä-
rusmaaks.

Toredat kooliaastat!

Maidu Varik, 
gümnaasiumi õppealajuhtaja

Mis oli? Mis on? Mis tuleb?
Oli põnev aasta, põne-

vate ideedega. Tekkis mõ-
te teha 3. klassidele öölaa-
ger kooliastme lõpetuseks. 
Laste tagasiside oli järgmi-
ne - arvasime, et on igav, aga 
tegelikult oli iganes äge:D.  
Samuti idee  rakendada kõi-
kidele esimese kooliastme 
õpilastele "šeflusklassid" 
gümnaasiumiklasside näol. 
Me loodame, et see saab ka 
rakenduse käesoleval koo-
liaastal. Kaks sisekoolitust 

KG õpetajatele. Maret Mar-
tinsoni korraldatud reis 
klassiõpetajatele  Pärnus-
se, et tutvuda Rääma Põhi-
koolis tasandusklassidega. 
Ja loomulikult meie igapäe-
vane ja tavaline töö. Suvel 
olime koos nii Saaremaa 
Ooperipäevadel kui ka in-
novaatilistel ja kosutavatel 
koosolekutel. Kuna tugikes-
kuse perel on harjumus igal 
nädalal koosolekuid pida-
da ei saanud selleta läbi ka 

suvel:D (kuigi peaks maini-
ma, et nii tihti kui kooliaasta 
sees, need ei toimunud) 

Mis tuleb, jäägu saladu-
seks ja üllatuseks :D

Soovime Tugikesku-
se poolt kõigile õpetajatele 
meeldivat kooliaasta algust 
ning tõhusat ja sõbralikku 
koostööd.

Tugikeskuse pere

Kõik, kõik on uus, septembrikuus..
Tere, tere tore maja.
Tere kooliõu.
Koolis käia nagu vaja
on mul kindel nõu!!!!!
(E. Niit)

10-ndike laagrit ootan ma 
igal sügisel põnevusega – 
uued inimesed, uued ideed, 
uued suhted. Sama tunne 
on ilmselt esimese, neljanda, 
seitsmenda klassi õpetajatel.  
Suvega kasvavad õpilased 
sageli tundmatuseni. Kool 
ei saa olla kunagi rutiinne 
ja igav, sest igal aastal on 
omad väljakutsed, omad la-
hendused.  Minu hinges pe-
sitseb üks väike soov, et nii  

õpetajad  ja kui ka lapseva-
nemad  tõstaksid esikohale 
lapse eripära ja sellele vasta-
vad arenguvõimalused,  sest 
ainult koostöös peituvad 
jõud ja tulemused. Ja et igal 
õpilasel jätkuks tahet koo-
lis käia, sest see on ta kin-
del nõu – anda endast parim 
ning selle tulemusena lõpe-
tada põhikool või siis güm-
naasium.

See suvi on olnud päikse-
line ja soe, loodan, et järgneb 
ka samasugune kooliaasta.

Soovin kogu meie koo-
liperele (töötajad, õpilased, 
lapsevanemad) ilusat ja töö-
rohket kooliaastat ja meeldi-
vat ja tulemusterikast koos-
tööd.

P.S. Õpilastele mõeldult:
Kui ma väga hästi õpin, 
Siis saan riigikokku, 
Sinna, kus need targad onud
Hääli ei saa kokku!!!!!! 
(H. Vilep)

Õppigem siis koos nii, et 
meie ühised lapsed jõuaksid 
elus sinna, kuhu nad jõuda 
tahavad, ja annaksid endast 
parima, mis neil anda on.

Kaja Puck, 
KG psühholoog

Matemaatika-
õpetajate 
tervitus

Ammu teada tõde on, et 
matemaatika tõmbab ajud 
käima.

Ja veel, tsiteerides klassi-
kuid - vali endale algavaks 
õppeaastaks sobiv moto:

1. Elu on nagu matemaa-
tika, ainult valemid tuleb ise 
välja mõtelda. (autor tund-
matu)

2. Peatage kohe elu, kui 
matemaatikast aru ei saa    
(V. Aro, vaata Meie KG 17. 
veeb. 2010)

3. Looduse raamat on kir-
jutatud matemaatika keeles. 
(Platon)

Mõnusat uut õppeaas-
tat :)

Matikud

Millises põnevas kohas käisid 
Ellen, Eve ja Piret 28. augustil?
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Neidis kutsub laulma 
KG huvikooli Inspira 

neidudekoor Neidis alus-
tab sügisel juba oma neljan-
dat hooaega ning ootab taas 
oma ridadesse uusi lauljaid. 
Proovidele, mis toimuvad 
teisipäeviti pärast õppetööd 
KG-s, lisanduvad igakuised 
laululaagrid. Peale 2011. a 
koolinoorte laulupeoks val-
mistumise mahub Neidi-
se algavasse hooaega ühine 
laululaager ja kontsert Oris-
saare Tütarlastekoori ja Too-
mas Volli neidudekooriga 
ning esinemine isadepäeva-
kontserdil Estonia kontser-
disaalis jpm. 

Neidises on läbi aegade 
laulnud nii põhikooli- kui 
gümnaasiumineide Kures-
saarest, Lümandast, Valja-
last, Muhust, Leisist, Kihel-
konnalt ja Kaarmalt. Koor 
teeb koostööd KG huvikoo-
li Inspira solistide, Saare-
maa Poistekoori ning Oris-
saare Tütarlastekooriga. 
Viimasega liitudes sün-
dis 2007. a sügisel ka maa-
kondlik Saaremaa Neidu-
dekoor, mille ridades on 
Neidise lauljad saanud osa 
laululaagritest, põnevatest 
projektidest (jazz-oratoo-
rium Hope, rock-kontsert 
ansambliga Singer-Vinger, 

P. Ripsi autorikontsert, Saa-
remaa Ooperipäevade gala-
kontsert ja E. Tambergi au-
toriõhtu) ning välisreisist 
Saksamaale. Koor osales 
XXV üldlaulupeol Tallin-
nas ning Saare maakonna 
laulupäeval Kaarmal, 2008. 
a sügisel saavutati ENLS-i 
konkursil 1. koht ning 1. ka-
tegooria

Lõppenud suve põne-
vaim kogemus oli Neidise 
lauljatele osalemine Saare-
maa Ooperipäevade raames 
Eino Tambergi 80. juubeli-
le pühendatud projektis. 19. 
juulil Kuressaare Linnateat-
ris toimunud autoriõhtul 
esitati koostöös Rahvusoo-
per Estonia solistidega kat-
kendeid helilooja kolmest 

Eino Tambergi 80. juubeli kontsertetendust jäi meenutama ühispilt heliloojaga. Ees vasakult Neidise dirigent 
Laine Lehto, lauljad Grete Reinsoo, Liis Ilus, Keidi Saks, solist Angelika Mikk, helilooja Eino Tamberg, solistid He-
len Lokuta, Rene Soom, Rauno Elp ja Oliver Kuusik. Taga vasakult lauljad Johanna Toplaan, Pirgit Põld, Kattre 
Adramees, Liisa Rüütel, Maarja-Liis Mereäär, solist Priit Volmer, laulja Anett Sirgo, lavastaja Arne Mikk ja kontsert-
meister Tarmo Eespere. Foto: erakogu

ooperist („Lend“, Cyrano 
de Bergerac“ ja „Raudne ko-
du“).

Kõigil uutel lauljatel pa-
lun ühendust võtta m 53 43 
91 83 või lehtola@oesel.edu.
ee. Esimene kokkusaamine 
T, 7.09 kell 16.00 klassis 100.

Laine Lehto, 
Neidise ja Saaremaa 

Neidudekoori dirigent

Tulge laulma! Segakoor Ave ootab teid...
Meie kooli segakoor AVE 

ootab oma ridadesse uusi 
lauljaid! Kooris laulavad 10.-
12. klasside noored. Algav 
hooaeg on eriline - eelole-
val suvel toimub  11. noorte 
laulu- ja tantsupidu! Selleks 
valmistumine on meie alga-
va aasta peamiseks märk-
sõnaks. Peo kava on põnev 
- lisaks uutele lauludele on 
esmakordselt sisse toodud 
ka rockmuusika blokk.

Veebruaris osaleme va-
bariiklikul segakooride kon-
kursil Tartus.

Koolisegakooride kon-
kurss-festivalid toimuvad 
iga 2-3 aasta tagant, viima-
se (2008. a) korraldas meie 
kool, kuna  olime eelnenud 

korral konkursi võitnud.
Lisaks 600 osavõtja vas-

tuvõtule ja ürituse organi-
seerimistööle osalesime ka 
ise konkursil,  õnnestus saa-
da hõbediplom ja klassika-
raadio eripreemia.

Varem oleme vabariigis 
saavutanud 2., 3. ja 4. kohti.

  Kooril on mitmeid tra-
ditsioone: laululaagrid koos 
lõbusa "rebaste ristimise-
ga", jõulukontserdid lossis, 
kevadkontserdid koos sõp-
radega, vabariigi aastapäe-
vaga seotud esinemised. 
Varem käisime ka talvistel 
"allalaskmisreisidel" Kuut-
semäel. Sel kevadel kohtu-
me jälle oma sõpruskooriga 
Pärnust.

Proovid toimuvad es-
maspäeviti. Esimene proov 
13. septembril kell 15.45 au-
las!

Uutel lauljatel paluks ko-
hale tulla kl. 15.30!

Mai Rand, 
segakoor Ave dirigent



5Kuressaare Gümnaasiumi nädalalehtMeie KG, 1. september 2010

KG õpilased Saaremaa Ooperipäevadel

22. juulil Kuressaare los-
sihoovi ooperimajas etendu-
nud Puccini ooperis “Ma-
dama Butterfly” astusid 
Stanislavski ja Nemirovitš-
Dantšenko nimelise Moskva 
Akadeemilise Muusikateat-
ri suurte ooperistaaride kõr-
val lavale ka viis Kuressaa-
re last. Neist neli – Gretten 
Vaga, Maike Kadaja, Sten-
Erik Liiv ja Märten Lehto jät-
kavad kooliteed Kuressaa-
re gümnaasiumi 3. klassis, 
Karl Ader Vanalinna Kooli 

2. klassis.
Kõik väikesed saarlased 

tegid oma ooperidebüüdi 
ning läksid ajas tagasi 20. sa-
jandi algusaastatesse Jaapa-
ni linna Nagasakisse. “Me 
oleme jaapani lapsed!” tea-
tasid etenduse päeva pärast-
lõunal lavaproovi minekut 
oodanud tulevased staarid 
ajakirjanikule.

Maike ema Tiina, Mär-
teni ema Laine ja Karli ema 
Angela olid poiste-tüdruku-
tega proovis kaasas ning ai-

tasid vaadata, et lapsed ik-
ka õigel ajal ja õigesse kohta 
jõuaksid, pealegi oli tege-
mist ka keelebarjääriga – 
Moskva inimesed räägivad 
ju teadupärast vene keelt ja 
seepärast oli lastele vaja ka 
tõlki.

Nii Gretten, Maike, Sten-
Erik, Märten kui ka Karl on 
siiani laval olnud vaid koo-
lis lasteetendustes. Seda, mi-
da tähendab aga päris suure 
orkestri ja võimsate häältega 
ooperietendus, lapsed veel 

ei teadnud. “Eks nad kuna-
gi hiljem saavad sellest aru, 
milles nad osalised olid ja 
milliste kuulsustega nad 
lavale sattusid,” uskusid 
emad.

Maike oli mõni tund en-
ne etendust ainus, kes natu-
ke pabistas. “Olen ooperit 
ainult telekast näinud,” tun-
nistas tüdruk. Gretten see-
vastu on Tallinnas ära kuu-
lanud juba suure orkestri, nii 
et selles osas temal suuri ül-
latusi ei olnud. Kõige roh-
kem meeldisid lastele pik-
kade ritvade otsas olevad 
pallid, millega nad laval rin-
gi jooksma pidid. Suurt ele-
vust tekitasid ka  “hommi-
kumantlid” (kimanod), mis 
tuleb selga panna ning pois-
tele tegi nalja nende roosa 
värv.

Lisaks Saaremaa las-
tele osales etenduses siis-
ki ka üks poiss Moskvast – 
Lavrenti Jermolin, temal oli 
“Butterflys” juba suurem 
roll. Väikesed ooperistaarid 
said lõpukummarduseks la-
vale tulla aga koos sellis-
te Moskva ooperitähtedega  
nagu Irina Vaštšenko, Natal-
ja Vladimirskaja, Dmitri Pol-
kopin ja Andrei Baturkin. 

Allikas: Saarte Hääl, 
23. juuli 2010. Autor: Rita Loel

Ees vasakult Maike Kadaja, Gretten Vaga 
Tagareas vasakult Märten Lehto, Sten-Erik Liiv, Karl Ader. Foto:  erakogu

Tütarlastekoor Vocaliisa alustab taas!
Armsad tüdrukud! 

Ootame kõiki praegusi ja 
ka uusi lauljaid (5. - 9. klas-
si tütarlapsi) esimesse koo-
riproovi 2. septembril kell 
14.00 aulas.

Selle hooaja kulminat-
sioon on kindlasti XI noor-
te laulu- ja tantsupidu „maa 
ja ilm“ kuid kindlasti mahub 
aastasse ka muud huvitavat. 
Lisainfot saab küsida koo-
ri dirigentide Helle ja Pilvi 
käest (ruum 102). 

Peatse kohtumiseni!

Helle Rand ja Pilvi Karu
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Meeleolukas koolitusreis Tartusse
KG õpetajad, kes soovi-

sid õppeaastat veidi särtsa-
kamalt alustada, olid 22.-24. 
augustini Tartus, kus toi-
mus meie jaoks kaks huvi-
tavat ettevõtmist. 

Esmalt kohtumine Tartu 
Miina Härma ja Hugo Treff-
neri Gümnaasiumide õpe-
tajatega. Lisaks ühine koge-
muste jagamine KG, SÜGi ja 
HTG õpetajate vahel: kok-
ku 12 eripalgelist ettekan-
net kõigi koolide õpetaja-
telt. Teiseks osalemine Tartu 
õpetajate sügisfoorumil, kus 
ettekannetega esinesid oma 
erialade tipptegijaid. Sellel 
aastal oli foorumi teemaks 
„Ümbermõtlemise aeg“.   
Osalenute arvamised:

Toomas Takkis, koolijuht

Kahe tubli Tartu kooli 
külastamine ja sealsete ini-
meste tööga tutvumine on 
oluline silmaringi avardami-
se mõttes. Need koolid töö-
tavad meist mõnevõtta eri-
nevas keskkonnas. Koolide 
pikk ajalooline taust ja lai 
tagamaa, muidugi ka tegi-
jate tubli töö, tekitavad olu-
korra, milles komplekteerub 
väga võimekas õpilaskon-
tingent. Meil on neilt õppi-
da eelkõige seda, kuidas nad 
töötavad kõige andekama-
te õpilastega. Meil pole küll 
võimalik kasutada selles 
töös toetavana ülikooli baa-
se ega õppejõude, aga miskit 
kõrva taha panna on siiski. 
Eelkõige vajab meie õpeta-
ja eneseusku, et ta suudab 
ja on koos lastega võimeli-
ne paremaid tulemusi saa-
vutama. Just seda positiiv-
set ametiuhkust, eneseusku 
ja tahtmist enamaks on meie 
inimestele kõige rohkem va-
ja. Eeskujusid pole tegelikult 
vaja just Tartust otsida, need 
inimesed on ka meie omas 
majas olemas aga kaugemalt 
näeb ka oma võimalusi ehk 
paremini.

Koolitusreis oli kasulik ja 
meeleolukas. Varsti on meil 
võimalus võõrustada MHG 
õpetajaid. Jätkub ka koostöö 

Treffneri kooli ning SÜGiga. 
Ehk siis - jagamine teeb rik-
kamaks, nagu öeldakse.

Maret Martisnon, tugikes-
kuse juhataja

Ühised väljasõidud liida-
vad inimesi, samuti on see-
läbi võimaik õppida neid 
tööväliselt tundma. 

Kindlasti oli hea tun-
ne osaleda koos Tartu õpe-
tajatega nende ülelinnali-
sel sügisesel koolituspäeval. 
Meeldis see, et teemad, mis 
tulid ettekandele, ei olnud 
otseselt kooli ja õpetamisega 
seotud, küll aga silmaringi  
arendavad headelt ettekand-
jatelt. Selliseid kokkusaami-
si uue õppeaasta algul võiks 
korraldada ka Kuressaares.

Tänud väljasõidu korral-
dajatele.

Ave Jõgi ja Maren Asu-
mets

Reis ise oli 5+, oma kol-
leegidega oli päris tore koos 
olla, koolituse osa sellest 4-, 
aga andis päris hea ülevaate 
mõlemast koolist.

Meeldis väga miinahär-
makate kriitiline ja objektiiv-
ne suhtumine iseenestesse ja 
püüd välja rabeleda vanast 
koolirutiinist. Tohutu koos-
tööpotentsiaal oli näha sel-
les kollektiivis. Tähelepanu-
väärne oli asjaolu, kus terve 
kool osaleb uuenduste aru-
telus ja muudatuste vastu-
võtu protsessis. Treffneris 
meeldis, kuidas kool hoiab 
oma inimesi.

Ei meeldinud selline ker-
ge kekutamine, et oh, kui 
head me ikka oleme. Olekski 
imelik, kui nad ei oleks va-
bariigi parimad, arvestades, 
et kooli õpilaskontingent on 
valitud ja konkurss on tihe. 
Nii õpilastel kui õpetajatel 
puudub igasugune vajadus 
maadelda koolimajas alg- ja 
keskastme õpilaste ja nen-
de probleemidega. Seetõttu 
on ka arusaadav, et korda ja 
puhtust hoitakse koolimajas. 
Mitte ühes teises koolis po-
le taolist paradiisi. See teeb 

ka õppealajuhatajale tunni-
plaani tegemise kordi ker-
gemaks, kui ei pea erinevaid 
vanuseastmeid arvestama. 
Saavadki keskenduda ainult 
eesmärgile.

Koolimaja on loomuli-
kult väga ilus. Pikk ajalugu 
annab powerit, kabineti ak-
nast paistab Toomkirik, Tar-
tu Ülikool on kiviga visa-
ta – kellel on midagi vastu 
panna? Kooli asukoht innus-
tab ja aitab kaasa vaimsele 
tegevusele.

Maridu Varik, õppealaju-
hataja

Jagaksin koolitusreisi 
muljed kahte rühma: 1) koo-
likülastused Miina Härma 
ja Hugo Treffneri Gümnaa-
siumisse 2) õpetajate konve-
rentsid – HTG, SÜG ja KG 
õpetajate ühiskonverents 
ning Tartu õpetajate sügis-
foorum.

MHG ja HTG on tradit-
sioonidega ja väga tuntud 
koolid. Ka mõlemad ma-
jad on läbi teinud  värsken-
dava noorenduskuuri – aga 
eelkõige pakkusid huvi ik-
kagi õppetööga seotud as-
jad. MHG-s kavandatakse   
rahvusvahelise bakalau- 
reuseõppe (IB) programmi 
sisseviimist ja sellega kaas-
neb huvitavaid muutusi 
ka õppetöös. HTG-s on re-
mondijärgselt huvitavaid 
võimalusi õppetöö mitme-
kesistamiseks nii omapäras-
tes katuseruumides kui ka 
moodsa sisseseadega labo-
rites.

Kolme kooli õpetajate 
konverentsil vahetati koge-
musi põhimõttel  „jagamine 
teeb rikkaks“ – huvitavaid 
ja põnevaid asju tehakse igal 
pool, räägiti nii juba tehtust 
kui eesseisvast. 

Tartu õpetajate sügisfoo-
rumi esinejad olid teadlikult 
valitud väljaspoolt haridus-
süsteemi, küll aga püüd-
sid kõik esinejad mingi nur-
ga alt jõuda tagasi koolini: 
näiteks rääkis Gunnar Okk 
rahvusvaheliste ärimees-

te ootustest koolile, õpilase-
le ja õpetajale, majandusme-
hed rääkisid kriisi ületamise 
teedest, sai teada arengu-
test Tartu linnaplaneeringu-
tes, alati on huvitav kuulata 
Aleksei Turovskit, aga vast 
kõige huvipakkuvamaks 
peaksin enda jaoks kaitse-
minister Jaak Aaviksoo ette-
kannet Eesti julgeoleku-väl-
javaadetest. 

Ene Riis ja Raina Tiido-
vee, klassiõpetajad

Miina Härma koolis too-
di näiteid, milliseid huvita-
vaid projekte koolis tehakse 
– rõõm oli kogeda, et 5. klas-
sis on  taimekasvatus, mis 
meie koolis toimub juba teist 
aastat.

Suhtlusõpetus M. Härma 
6. klassis. See võiks olla juba 
varem. Kindlasti peaks ole-
ma selline tund ka meil.

Üritus liitis meie kollek-
tiivi ühtsemaks. Kui muidu 
töötame erinevates osakon-
dades, siis nüüd kadusid 
„müürid“ osakondade va-
hel. Nii mõndagi kolleegi 
saime tundma hoopis teise 
nurga alt.

Trefneris oli kohvijoomi-
se ruum, kus kogu kollektiiv 
sai kokku kindlal kellaajal.

Sööklas sai 2 kohast toi-
du kätte.

Meeldis juhtkonna väga 
soe suhtumine oma kollek-
tiivi.

Koolimaja puhtus. Kaas-
õpilased kutsusid korrale 
kõiki, kes kooli puhtuse eest 
ei hoolitse.

Väga soe ja meeldiv vas-
tuvõtt mõlema kooli poolt.

Malle Tiitson, geograafia-
õpetaja

Tartusse on alati hea 
minna, sest viie ülikooliaas-
taga on saanud Tartust vä-
ga südamelähedane ja kodu-
ne linn. Seetõttu on Tartus 
olemise väärtus minu silmis 
alati midagi palju enamat 
kui ainuüksi koolitus.

Muljed koolitusreisist:
- ilusad vanad majad 

Meie KG, 1. september 2010
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uues kuues;
- Treffneri vilistlase (aas-

ta õppinud Austraalias) et-
tekandest – Eestis antakse 
väga head haridust, vahel 
tuleb selle arusaamiseks 
lihtsalt kaugemalt vaadata;

- Tartu õpetajate konve-
rentsil esinenud inimesed 
olid kõik omal alal tippte-
gijad ja kellegi ettekannet ei 
raatsinud jätta kuulamata;

- oled õpetaja Tartus või 
Kuressaares, ikka on mu-

red ja rõõmud sarnased ning 
ajad ühte ja sedasama asja 
vaatamata sellele, et võima-
lused on maakonnakeskusel 
ja ülikoolilinnal erinevad.

Heidi Truu, eesti keele 
õpetaja 

Koolitusreis Tartusse 
oli väga hariv ja silmarin-
gi avardav. Tutvusime kahe 
väga vana ja traditsioonide-
ga majaga- Treffneri ja Mii-
na Härmaga.

Kogesin, et rõõmud ja 
mured on igas koolis olemas 
ja eesti õpetajad püüavad 
anda endast parima. 

Meeldis Treffneri koo-
li vilistlase ettekanne, kus ta 
rõhutas, et inimesel peavad 
enne olema selged faktid ja 
alles siis saab sellega edasi 
seoseid luua. Järelikult Ees-
tis antav haridus on tasemel.

Merle Rekaya, 
eesti keele õpetaja

Meeleolukas koolitusreis Tartusse
Meie KG, 1. september 2010

KG suvesport
Kergejõustiku poisid 

võistlesid B7 (Balti mere) 
Saarte Mängudel, kus Jaan 
Martin Raik saavutas 100m 
III koha. Henek Tomson saa-
vutas Rukkilillemängudel 
1500m III koha. John Kaju 
osales juunioride EMil Itaa-
lias Formula klassi purjelaua-
sõidus. Balti karivõistluste 3. 
etapi tulemusena saavutas ta 
U20 vanuseklassis I koha, mis 
oli ta neljas järjestikkune võit. 
Äsja lõppenud Saare maakon-
na lahtistel meistrivõistlus-
tel sai John juba kuukordseks 
maakonna meistriks.

Johanna Toplaan on juu-
nioride vanuseklassi meister 
poolmarantonis.

Priit Aavik saavutas Eesti 
MV juunioride arvestus 50m 
selili 5. koha, 50m rinnuli 8. 
koha ja 100m selili 14. koha.

Johannes Kaju, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Kooli söökla selleaastane korraldus 
Söökla sisekorrast
Söökla on avatud igal 

koolipäeval 8.30 – 16.00. Alg-
klasside söögivahetun niks ( 
10.10 – 11.10 ) on söök la re-
serveeritud, kuid ala tes kel-
la üheteistkümnest on kõigil 
soovijail võimalik osta sooja 
toitu. 5. – 12. klassi õpilaste-
le ei ole määratud kindlaid 
söögivahetunde, vaid õpila-
sed valivad oma soovikoha-
selt koostöös klassijuhataja-
ga ja vastavalt tunniplaanile 
parima aja lõunatamiseks.

Magnetkaardist
Igal põhikooliõpilasel on 

nimeline magnetkaart, mil-
le esitamisel saab 13 krooni 
ulatuses süüa. Magnetkaar-
di mitteesitamisel kehtib 
hinnakirjas märgitud hind! 
Kui arve ületab kaardil ole-
vat rahasummat, tu leb lisaks 
maksta sularahas. Magnet-
kaardi kaasas kand mine ja 
kassas esitamine on kohus-
tuslik, kaart on seotud konk-
reetse õpilasega ja seda ei 
ole lubatud anda kasutami-
seks teisele isikule.  Ja veel 
üks oluline muudatus sellel 
aastal: magnetkaardile kan-
tud 13 krooni eest ei saa os-
ta saia ega kooki, saab os-
ta suppi, praadi, magustoitu 
ning ühe joogi.

 Kindlasti on õpilasi, kes 
va javad uut magnetkaarti. 
Sellisel juhul on vaja klas-
sijuhatajale 8-ndaks sep-
tembriks sellest teada an-
da. Magnet kaart, mis osutus 
praagiks asendatakse uue-

ga tasuta, kadunud või  
kasutamiskõlbma tu kaardi 
asemel tuleb 20 krooni eest 
osta uus. 

Ka gümnasistidel on või-
malus teha oma elu muga-
vaks ja arveldada söök-
las magnetkaardiga. Kooli 
magnetkaardi soovijatel pa-
lun anda oma soovist klas-
sijuhatajale teada 8-ndaks 
septembriks. Magnetkaart 
maksab 20 krooni. Magnet-
kaardile kantav summa tu-
leb kanda raha KG Sihtasu-
tuse arveldusarve le vastava 
kuu 1. - 3. kuu päevani (sep-
tembris ku ni 10.09). Ülekan-
de summa suuruseks on ar-
vestatud 500 krooni ehk 
umbes 25 kroo ni päevas. 
Kaardilt raha ka sutamise 
päevalimiit ei ole piiratud 
ning raha jääki oma kaar-
dil on igal õpilasel või malik 
alati kontrollida söök la kas-
sas. Raha, mis on kaa rdile 
kantud, ei ole võimalik ta-
gasi maksta ega kanda et-
temaksuna järgmisesse õp-
peaastasse, seetõttu on vaja 
jälgida, et raha jääk kaardil 
oleks õppeaasta lõppedes 
ära kasutatud. 

Raha kanda KG Siht-
asutus a/a 10220012766018, 
märgusõna: õpilase nimi ja 
klass.

Toiduraha toetusest
10. – 12. klassi õpilastel 

on võimalus saada Kures-
saare Linnavalitsuselt kooli-
toidu toetust.

Avalduse blanketid ja 

täpsem info klassijuhataja-
telt.

Pikapäevarühmast
Jätkub pikapäevarüh mas 

käivate laste toitlus tamine. 
Päeva teisel poolel (kell 14.30) 
on pika päeva koolis viibiva-
tel algklassilastel võimalus 
süüa teine toidukord, mille 
mak sumuseks on 12 krooni. 
Söögikorrast äraüt lemised 
toimuvad samal päeval kel-
la üheteist kümneks (eran-
diks haiges tumine vms) ning 
tasumi ne vastavalt esitatud 
arvele järgmise kuu 20-ndaks 
kuu päevaks. 

Raha kanda: KG Siht-
asutus a/a 10220012766018, 
märgusõna: õpilase nimi ja 
kuu nimetus, mille eest toi-
duraha makstakse.

Menüüst
 13 krooni eest saab õpi-

lane valida menüüst näi teks 
prae (13 krooni), teise varian-
dina saab valida su pi ja ma-
gustoidu (8.- + 5.-). Õpilane, 
kes soovib suuremat praadi, 
peab arvestama hinnaga 15 
– 29 krooni. Iga päev paku-
me 2-4 erinevat toor salatit ja 
seda lisab igaüks täpselt nii 
palju, kui  soovib. 

Lõuna kõrvale paku-
me kõi gile Kuressaare 
Gümnaasiu mi õpilastele  joo-
giks tasuta piima ja sidruni-
vett. 

Esimese kooliastme õpi-
lastele pakume lisaks kooli-
puuvilja.

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Lühidalt
Personali muudatused uuel 
õppeaastal

Uued töötajad: Liivi Er-
lenbach, klassiõpetaja; Katrin 
Kannik, klassiõpetaja; Lilian 
Kaasma, matemaatikaõpeta-
ja; Ene Pidmann, kunstiõpe-
tuse õpetaja; Merle Vaha, 
aednik; Helje Sooäär, kooli-
teenistuja. Tere tulemast!

Pereheitmine: Ilse Au 
(abiõpetaja), Kelly Erin-Uus-
saar (matemaatikaõpetaja), 
Priit Arge (trummiõpetaja), 
Evi Tšernobrovkina (koolitee-
nistuja), Asta Düüna (kooli-
teenistuja). Täname tehtu eest 
ja soovime edu edaspidiseks!

Tööjuubelid:
Märk „KG Sool“ antakse 

inimesele, kes on koolis tööta-
nud (pidevalt) 25 aastat: Ave 
Jõgi, Tiina Käen

Staažikingitusega tänab 
ja tunnustab juhtkond kooli 
töötajaid alates 10-ndast töö-
aastast kõikide 5 ja 0-ga lõp-
pevate tööaastate täitumisel 
Kuressaare Gümnaasiumis/
KG Sihtasutuses.

Kaja Puck, 20. a; Eve 
Sepp, 20. a; Urve Aedma, 20. 
a; Maili Rasva, 20. a; Arii-
ta Sepp, 15. a; Maren Aavis-
te, 10. a; Tiiu Vöö, 10. a; Pil-
vi Karu, 10. a; Ursula Rahnik, 
10. a; Margit Düüna, 10. a; 
Riina Mägi, 10. a; Anu Rüü-
tel, 10. a; Merle Sullakatko, 
10. a; Leegi Soon, 10. a. 

Palju õnne!
Ursula Rahnik, 

personalijuht
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Nädal aega varem kooli ehk selle 
aasta kümnendike laager

26.-27. august oli KG hoo-
ne höivatud värskete küm-
nendike poolt. Rahvas hak-
kas kell 11 kogunema ning 
umbes 50-liikmeline küm-
nendike seltskond oligi poo-
le tunni jooksul koos. Osale-
jate arv oli küll üsna kesine, 
mis oli ilmselt tingitud vih-
masest ilmast, kuid see ei 
lasknud kohalolijaid häiri-
da. Kahepäevane programm 
algas klassijuhataja tunni-
ga, millele järgnesid löbu-
sad, kuid ka tiheda konku-
rentsi höngulised etteasted/
vöistlused. Sellest hetkes, 
mil terve 35. lend oli jagatud 
seitsmeks grupiks, algas ka 
vastutusrikas töö abiturien-
tidele ning ÖE&co. liikme-
tele.  

Tegevusi oli plaanitud 
isegi ülearu, niiet vabast 
ajast vöisid laagrilised ainult 

unistada. Isegi öösel pan-
di nad proovile – toimus tu-
letörjeöppus. Tödesime, et 
neid tuleb tihedamini kor-
raldada, kuna evakueeru-
misaeg jättis varahommikul 
kell 4:30 väga soovida. Kuid 
nagu nad ütlevad – harjuta-
mine teeb meistriks. Looda-
me parimat!

Punktiarvestusse läksid 
7 ala: grupi tutvustamine, 
10 käsku,  olümpiamängud, 
ajurünnak, köievedu, KES-
SU ja fotojaht. Köige atrak-
tiivsemateks aladeks kuju-
nesid KESSU ning fotojaht. 
Esimesel öhtul vöisime ko-
hata Shakirat, Justin Biebe-
rit, Michael Jacksonit, Ryan 
Angelos’d, Harry Potterit, 
Rick Astley’t ning isegi meie 
oma presidenti – Toomas 
Henrik Ilvest – oma täies 
hiilguses.  

Meid külastasid ka ko-
halikud kuulsused – öppe-
alajuhataja Maidu Varik, kes 
saabus koos maitsva supiga 
ning vilistlane Taavi Meier, 
kes viis läbi Öpilasulmet ehk 
köik see, mis tegelikult koo-
lis toimub.  

Reedene päev algas loo-
mulikult nagu KG-le juba 
tavapärane, ühise hommi-
kuvöimlemisega. Lihased 
soojad ning köhud täis, asu-
ti aju ründama ning köit ve-
dama. Peal väsitavad vöist-
lust, mille tulemusena peab 
tödema, et 12ndike vastu ei 
saa keegi, asuti fotojahile, 
kus pidi pildina kujutama 
anekdooti ning nelja erine-
vat teemat, nende hulgas oli 
näiteks „Miki hiire sünd“, 
„Vösareporter“, „Kasvuhoo-
aeg“ ning „Kuidas ma vaata-
sin jalgpalli MM-i?“. 

Äikest ja vihma trotsides laagerdamas
Juuli lõpus toimus tra-

ditsiooniline maakonna laa-
ger noortele kotkastele ja ko-
dutütardele. Karmist ilmast 
hoolimata tõi laager Tehu-
mardile üle 160 lapse vanu-
ses 8 kuni 17 aastat.

Laagris toimus väga pal-
ju erinevaid tegevusi: esma-
abi andmine, paadisõit, püs-
silaskmine, pallimängud, 
matk, maastikumängud, 
moeetendused (Kadri Riisi 
juhendamisel) ja palju teisi  
koostööd arendavaid tege-
vusi. Samuti oli ka väga pal-
ju vaba aega, sai käia ujumas 
ning õhtuti olid ka diskod!

Laagris võeti vastu ka 
uued kodutütred Eliis Mets, 
Maria Pihlas, Kristina Liiv, 
Eva-Maria Kask, Sandra 

Mägi, Kerli Adamson, Ged-
li Lest, Tiina Riis, Elena-Liis 
Lember. 

Uute tegemistega alusta-
me oktoobrist :)  Jälgi infot 
Meie KGs!

Punktitabeli lahtrid hak-
kasid juba täituma ning  on 
jäänud veel viimased pin-
gutused punktisumma tea-
dasaamiseks…. Ja vöit-
jaks osutus poolepunktilise 
edumaaga grupp, oma üli-
pika nimega: 4-10-nd 
tüüüüüüüüpI, koosseisus 
Kristiine, Steven, Getter, Ja-
nar, Kadri, Karli, Kätriin ja 
Andres.  

Selliseks kujunes siis sel-
leaastane kümnendike laa-
ger! Tänan köiki, kes laagris-
se tulid ning sealt KG kohta 
teadmisi said ning uusi klas-
sikaaslasi tundma õppisid.  
Loomulikult täname köiki 
neid, kes aitasid kümnendi-
ke suvekooli sel aastal meel-
dejäävalt korraldada.

Mari-Liis Sepp, 11b 
ö(e)-luse propageerija

Kristel Salumaa, 
kodutütarde juhenaja


