
1Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Nr. 3 (430) 15. september 2010

Lk. 2
kergejõustik

Lk. 3
sportipäev

Lk. 4
Brüssel

Loodusteaduste ainenädala 
üritused 2010

Sügise saabumisega 23. 
septembril on käes ka tra-
ditsiooniline loodusteaduste 
ainenädal. Sel aastal  20. sep-
tembrist  24. septembrini.

Teisipäeval, 21. sep-
tembril kell 10:45 toimub 
9.-12. klasside 3-liikmelis-
tele võistkondadele keemia 
prontsentülesannete lahen-
damise võistlus. Toimuma 
saab see keemiakabinetis 
225. Kaasa võtta kirjutusva-
hendid ning taskuarvuti.

Loodusteaduste nädala 
raames toimub ka taimesea-
de konkurss, mille korraldab 
noorsootöö osakond Anne-
li Meistersoni juhendamisel.

Kolmapäeval, 24. sep-

tembril toimub teadmiste- ja 
kiiruspõhine võistlus „Kii-
red ja taibukad“. Põhikool 
(4.-9. klass) alustab 14:45 
koolimaja õuel peasisse-
käigu ees. Võistkonna suu-
rus 8 õpilast ja küsimused 
puudutavad kõiki loodusai-
neid, seega bioloogiat, geo-
graafiat, füüsikat ja keemiat.  
Kaasa võtta kirjutusvahend. 
Gümnaasiumile algab võist-
lus samal päeval ja samast 
kohast 15:45. Võistkonnas 
samuti 8 õpilast. Kaasa kir-
jutusvahend.

Neljapäeval, 23. septemb-
ril kell 15:00 toimub aulas 
suur loodusviktoriin „Mida 
Juku ei õpi...“ 4.-12. klasside 

võistkondadele. Võistkonna 
suurus 3 õpilast. Kaasa tuleb 
võtta kirjutusvahendid.

Neljapäeval toimub loo-
dusviktoriin  ka esimesele 
kooliastmele. See lepitakse 
kokku klassiõpetajatega.

Loodusainete nädala raa-
mes toimuvad ka bioloogia- 
ja geograafiaolümpiaadid. 
Info nende kohta aineõpeta-
jatelt.

Reedel, 24. septembril 
teeme loodusnädalast kok-
kuvõtted ja autasustame pa-
rimaid.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakond

Tänu
Tänan ja kiidan kõiki 

meie kooli õpilasi, kes olid 
sügisesel tervisespordipäe-
val aktiivsed osalejad ligi 30-
l erineval spordialal ja -üritu-
sel. Sportlikku visadust teile 
kogu aastaks!

Suured tänud meie kooli 
õpetajatele ja osakondade ju-
hatajatele, kellega koostöös 
spordiosakonnal õnnestus 
kogu kooli haarava sportli-
ku päeva korraldamine ning  
kes aitasid  muuta seda päe-
va  meeldejäävaks.

Sirje Metsküll, 
spordiosakonna juhataja

Sünnipäevad
Gabriel Sepp 16.9
Merle Sullakatko 21.9
Marit Tarkin 21.9
Margit Düüna 21.9
Marvi Mäeots 21.9 

5. b 2010. a kevadel looduses keemilisi ja füüsikalisi protsesse uurimas

Info
10. klassi vastuvõtt 2010. 
a. lõpetatud põhikooli järgi
Kuressaare Gümnaasium – 48

Kuressaare Vanalinna Kool – 17

Kärla Põhikool – 10
Saaremaa Ühisgümnaasium - 6

Kuressaare Põhikool - 6
Orissaare Gümnaasium – 5
Salme Põhikool – 3
Valjala Põhikool – 2
Kaarma Põhikool – 2
Kahtla Põhikool – 2
Tornimäe Põhikool – 1
Aste Põhikool – 1
Kihelkonna Põhikool – 1
Mustjala Põhikool – 1
Sürgavere Põhikool – 1

Maidu Varik, 
õppealajuhata

Teated
16. september kergejõus-

tiku KG MM 4.-9. kl.
21. september ülekoolili-

ne taimeseade konkurss.
21. september kergejõus-

tiku KG MM 10.-12. kl.
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Selguvad Kuressaare Gümnaasiumi 
meistrid kergejõustikus

Sügis on parim aaeg teha 
kokkuvõtteid suvistest tree-
ningutest. Käes on aeg sel-
gitada kooli parimad kerge-
jõustiklased, kooli meistrid.  
Võistlused toimuvad 16.  ja 
21. septemril 2010.a. Kures-
saare linna staadionil. Mõle-
mal päeval on algus kell 12.00.  
Võistlejad ja kohtunikud on 
kindlasti koolis 4 koolitundi!  
Alade juures olevad kohtu-
nikud peavad ennast olema 
registreerinud kehalise kas-
vatuse õpetaja juures.

16. septembril võistle-
vad 4.-9. klassid ja 21. sep-
tembril 10.-12. klassid.  
Klass võib igal võistlus-
alal välja panna kaks tüd-
rukut ja kaks poissi. Iga 
võistleja võib osa võtta ka-
hest alast + teatejooks.  
Toimub klassidevaheline 
punktiarvestus. 

Võistlused toimu-
vad järgmistel aladel:  
Neljapäeval, 16. septemb-
ril  4.-6. kl: 60 m jooks, 600 
m jooks, kaugushüpe, palli-
vise, pendelteatejooks 5 P+5 
T  ja   7.-9. kl: 100 m jooks, 
800 m jooks (T), 1500 m jooks 
(P), kaugushüpe, kõrgushü-
pe, kuulitõuge, pendelteate-
jooks (5 P+5 T) 

Teisipäeval, 21. septemb-

ril   10.-12. kl: 100 m jooks, 
400 m jooks (P), 800 m jooks 
(T), 1500 m jooks (P), kau-
gushüpe, kõrgushüpe, kuu-
litõuge, kettaheide, odavise, 
väike-rootsi teatejooks (100 
m, 200 m, 300 m, 400 m) eral-
di poistele ja tüdrukutele 

Ü l e s a n d m i n e :  
Klassi võistkonna nimeli-
ne ülesandmine alade kau-
pa teha KG kodulehel:  
4.-9. kl kuni teisipäeva, 14. 
septembri kella 15.00ni.  
10.-12. kl kuni esmaspäeva, 
20. septembri kella 15.00ni. 

Punktide arvestus:  
Klassidevahelisel võist-
lustel arvestatak-
se punkte järgmiselt:  
4.- 6. klassini saavad klas-
sid punkte järgmiselt: 
iga ala I koht - 13 punk-
ti, II koht - 11 punk-
ti, III koht - 10 punkti, jne.  
Võidab klass, kelle võistlejad 
koguvad summana tüdruku-
tele ja poistele kavas olevatel 
aladel kõige rohkem punkte. 
Klassid järjestatakse kogu-
tud punktide summa alusel.  
7.- 9. klassini saavad võistle-
jad punkte järgmiselt: tüdru-
kute ja poiste iga ala I koht 
- 13 punkti, II koht - 11 punk-
ti, III koht - 10 punkti, jne.  
Võidab klass, kelle võistlejad 

koguvad summana tüdruku-
tele ja poistele kavas olevatel 
aladel kõige rohkem punkte. 
Klassid järjestatakse kogu-
tud punktide summa alusel.  
10.-12. klasside punk-
tide arvestus on järg-
mine: iga ala I koht - 21 
punkti, II koht - 19 punk-
ti, III koht - 18 punkti. Jne.  
Võidab klass, kelle võistle-
jad koguvad summana tü-
tarlastele ja noormeestele 
kavas olevatel aladel kõige 
rohkem punkte. Klassid jär-
jestatakse kogutud punktide 
summa alusel. 

A u t a s u s t a m i n e :  
4.-6. klasside iga võistlusala 
kolme paremat võistlejat au-
tasustatakse kooli diplomiga.  
7.-9. klasside iga võist-
lusala kolme paremat au-
tasustatakse kooli meist-
rivõistluste medaliga  
10.-12. klasside iga võistlus-
ala kolme paremat autasus-
tatakse kooli meistrivõist-
luste medaliga. 

Võistluste käigus üles-
kerkinud küsimused lahen-
dab peakohtunik. 

Endel Tustit, 
võistluste peakohtunik

Ülekooliline 
taimeseade 
konkurss

Toimumise aeg:
21. september 2010. a 

13.00 alates, vastavalt klassi-
de tundide lõppemise ajale.
Selleks on vajalik eelregist-
reerimine ruumis 239 hilje-
malt 20. septembriks .

Toimumise koht: koo-
li aula

Osalejad: 1-2-liikmeline 
klassi esindav võistkond

Võistluse kirjeldus:
Konkursil tuleb valmista-

da seade teemal „ Matemaa-
tika“. 1.-3. klassil teemaväli-
ne seade või kimp.

Töövahendid  ja vaja-
mineva materjali peab iga 
võistkond ise kaasa võtma.

Nõuded:
kõrgus või  laius mitte al-

la 1,5m;
70% töö mahust valmis-

tada kohapeal;
kodus võib ette valmista-

da ühest taime osast detaile 
töömahust 30% ulatuses;

kasutada võib kõiksugu 
dekoratiivseid materjale, aga 
taimmaterjali osakaal peab 
moodustuma 70% visuaal-
sest tööst;

kogu töö jääb üles mit-
meks päevaks, seega valida 
materjalid, mis kuivades säi-
litavad oma esteetilise väär-
tuse või on tagatud vett vaja-
vate taimede veevajadus;

 valmis töö  peab olema 
teisaldatav ja ükski  osa ei to-
hi küljest kukkuda;

tööle tuleb lisada õpilaste 
nimed, klass.

NB!! Üritus läheb arvesse 
klassidevahelises võistluses!

Hindamine: Töid hindab 
3-liikmeline žürii.

Eraldi vaadatakse: 1) teh-
nika ja puhtus 2) materjali 
kasutus 3) idee 4) värvuse la-
hendus

Auhinnakategooriad: 1.-
3. klass – I, II ja III koht  4.-
6. klass – I, II ja III koht, 7.-9. 
klass – I, II ja III koht, 10.-12. 
klass – I, II ja III koht .

Parimad esindavad koo-
li maakondlikul taimeseade 
konkursil 23.septembril 2010

Näitus jääb avatuks 24. 
septembrini. Peale 24. sep-
tembrit palume viia oma 
kimbud ära.

Anneli Meisterson, 
noorsootöö osakond

Ikka kaugemale ja kaugemale, nii tuleb võit 
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KG tervisespordipäev “Reipalt koolipinki”
KG tervisespordipäeval 

oli meie kooli õpilastel või-
malik koguni 38 erineval 
ajal ning alal ennast tervi-
sesportlikult liigutada. 

Selle aasta spordipäev oli 
väga tore. Ilmaonu õnnistas 
meid päikesepaistega, kool 
oli kõik koos, rongkäik su-
jus viperusteta, algklassilap-
sed olid gümnasistide käe-
otsas turvatud, ühine laul ja 
tants, sõbralik teatejooks, lõ-
busad inimesed- mida tahta, 
kui pääsed koolipingist juba 
esimesel nädalal. 

Viisin läbi küsitluse ning 
uurisin õpilastelt, kas ala-
de valik on nende jaoks pii-
sav ja kas said ala, mida soo-
visid? 

Kõigi vastanute arvates 
oli alade valik piisav, aga 
mõned oleksid soovinud 
minna lasketiiru; muidu oldi 
igati rahul oma alaga. Aval-
dati ka arvamust, et mõned 
juhendajad oleksid võinud 
olla tähelepanelikumad ja 
rohkem õpetada.

Veel sai sügisel rannas 
mõnusalt sportida. Algklas-
sidel toimus rahvastepalli-
turniir. 

Seltskond võrkpallisõp-
ru tegi ka omavahel väike-
se võistluse, mis küll kaua 
ei kestnud, aga selgitas pal-
limängudes osavamad väl-

ja ja saatis nad reipalt kooli-
pinki !!

Ann Põder, 
11. b

Spordipäeval osalenute 
arvamised: 

Rahvastepall, 2. c klass, 
Ervin ja Sandra: rahvastepall 
meeldib meile kõigile vä-
ga. Tavaliselt koolis mängi-
me seda ka üsna palju keha-
lise kasvatuse tunnis. Meie 
praegu veel ei mängi, prae-
gu mängib paralleelklass. 
Aga loodame ikka, et lõpuks 
meie klass võidab!

Tennis, 11. c ja 11. a.
Siim: Valisin tennise, sest 

olen seda juba kolm aastat 
mänginud. Ja Kanepi män-
gib ju ka.

Peeter: Mina pole näiteks 
elu sees veel reketit käes 
hoidnud.

Siim: Mulle meeldib ten-
nis, sest seal on ilusad tenni-
senaised, näiteks Šarapova.

Siim: Teise valikuna 
oleks läinud pilatesesse. :D

Peeter: Ma oleks läinud 
joogasse naistega.

Pesapall, 7. a, Kirsti: pe-
sapalli valisin klassikaaslas-
te pärast. See on üsna põnev 
ja olen seda varem ka män-
ginud, kehalise kasvatuse 
raames ja ühes laagris ka.

Petanque, 11. c, Geito: 
käisin eelmine aasta ka pe-

tanques ja meeldis, rahulik 
ala. Sellepärast valisin selle 
sel aastal ka.

Arvamuse avaldajad tõid 
välja tervisspordipäeva po-
sitiivsed küljed: rongkäik 
oli väga lahe, kogu kool oli 
väga ühtne, isegi kaerajaani 
soojenduseks tantsis enamik 
kaasa ja tundus, et oma ala-
dega oldi ikka ka rahul.

Ann Tarkin,  
11. c

Tervisespordipäeval oli 
tegevusalade valik suur. 
Koolis ja selle ümbruses toi-
mus nii mõndagi. Klassiruu-
mis 003 oli võimalik mõelda 
plaane vastase alistamiseks, 
nimelt maletati seal Maidu 
Variku juhendamisel. 

Koolis toimusid ka vesi-
aeroobika, võimlemine, kus 
toodi välja graatsia võlu. 

Kaarin Peet õpetas tütar-
lastele esmaabi kõige olu-
lisemaid põhitõdesid ning 
aulas tegelesid joogaga saa-
litäis tüdrukuid ja üks poiss, 
õppides nautima vaikust, 
lihtsalt olemist, hingamist. 

Tervisepargis tundsid 
paljud rõõmu ilusast ilmast 
ja värskest õhust, samaaeg-
selt investeerides eneste ter-
visesse, tehes kepikõndi. 

Sealt alustasid ka oma 
teekonda ümber Kuressaa-

re jalgratturid. Neile õpe-
tati ohutuks 15 kilomeetri 
läbimiseks mõningad reeg-
lid ning teekond võis alata. 
Kiivrite kandmine siiski veel 
harjumuseks saanud ei ole, 
sest kogu seltskonnast kand-
sid kiivrit vaid õpetaja Arak 
ja üks väike tüdruk.  

Kooli kõrvalt alustasid 
ka orienteerujad, õppides 
esmalt õigesti kaarti lugema.

Koolimajas oli maletaja-
te juhendaja, õppealajuhata-
ja Maidu Varik nõus lahkelt 
ka  ajakirjanike küsimustele 
vastama.

Mis on kõige olulisem 
maletamise juures?

Plaan, mõtlemine. Male 
ongi spordi ja kunsti vaheli-
ne asi.

Mida ootate, loodate 
spordipäevalt?

Male propageerimist, uu-
te annete ilmnemist. Arvuti-
mängudega on male popu-
laarsus taandunud. Male ilu 
tuleb hoida. 

Orienteeruja Kusti Aavik 
(6. b) aga valis selle spordi-
ala sest oli enne ka orientee-
runud ja see oli kõige nor-
maalsem.

Vastuseks küsimusele, 
mida ootad spordipäevalt, 
lootis ta, et kenasti hakkama 
saavat.

Ann Raun, 
11. c

Kirjanduslik jalgsimatk "Suurt Tõllu otsimas"
Matk "Suurt Tõllu otsi-

mas" algas meie kooli juu-
rest ägeda rongkäiguga.

Läksime läbi linna lossi-
hoovi, kus tantsisime soo-
jenduseks kaerajaani.

Peale soojendust tuli tea-
tejooksude aeg. Kui need 
olid läbi, läksid kõik oma va-
litud spordialade toimumis-
paika. Minul oli selleks matk 
"Suurt Tõllu otsimas".

Meie õpetajad olid väga 
toredad. Kui nad olid nimed 
üle kontrollinud, siis hakka-
sime aegsasti minema. 

Meil oli tõeline poiste vä-

gi. Kui jõudsime kaubama-
ja ette, tuli seal esimene jutt 
Suurest Tõllust. 

Edasi läksime peatuma-
tult Auriga keskuse juurde 
ja seal räägiti järgmine jutt 
Suurest Tõllust. Kui Suur 
Tõll rahuajal puhkama hei-
tis, võis Tõll mitukümmend 
aastat järjest magada. Kui 
tuli suur häda, sai Tõllu üles 
ajada niiviisi: "Tõll, Tõll, tõu-
se üles, vaenlane on maal." 

Ükskord karjapoisid 
tahtnud teada, kui suur Tõll 
on. Mõeldud, tehtud. Ärata-
nud siis Tõllu üles. Suur Tõll 

vaatas ringi ja sai aru, et lap-
sed olid teda petnud ning 
pani neile selle eest needu-
se peale.

Peale juttu läksime Suure 
Tõllu puhkekülla, kus mei-
le räägiti järgmine jutt. Peale 
puhkust asusime tagasiteele. 

Auriga keskuse juures 
sai matk läbi. Võib öelda, et 
oli tore matk ja ilm oli meid 
soosinud.

Karoliine Malk, 
5. b klass
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Osakond Ringi nimetus Juhendaja klass/vanus h nädalas algus lõpp
Muusika

5. kl muusikaansambel Veikko Lehto 5. klass 1 1.9.10 31.5.11
Mudilaskoor Aveke Laine Lehto 2. klass 1 1.9.10 31.5.11
Plokkflöödi algõpetus Veikko Lehto 3. b klass 1 1.9.10 31.5.11
Tütarlastekoor Vocaliisa Pilvi Karu 5.-9. klass 3 1.9.10 31.5.11
Tütarlastekoor Vocaliisa Helle Rand 5.-9. klass 3 1.9.10 31.5.11
Ansambel Särts Pilvi Karu 6.-7. klass 1 1.9.10 31.5.11
4.-5. klasside ansambel Pilvi Karu 4.-5. klass 1 1.9.10 31.5.11
Segaansambel Sa:rlaine Laine Lehto 10.-12. klass 1 1.9.10 31.5.11
Plokkflöödi algõpetus Helle Rand 3. a,b 1 13.9.10 20.5.11
Neidude ansambel Mai Rand 10.-12. klass 1 15.9.10 20.5.11
Mudilaskoor Ave -Sol Helle Rand 2. a,c 1 15.9.10 20.5.11
Segakoor Mai Rand 10.-12. klass 4 15.9.10 20.5.11
Segakoor Helle Rand 10.-12. klass 2 15.9.10 20.5.11
Ansambel Päikesehääl Helle Rand 6. a,b 1 15.9.10 20.5.11
Mudilaskoor Ave Sol Bemoll Helle Rand 3. a,b 1 6.9.10 20.5.11
Mudilaskoor Ave Sol Bemoll Mai Rand 3. a,b 1 6.9.10 20.5.11
Ansambel Õunake Helle Rand 8. a,b 1 13.9.10 20.5.11

Kokku 25
Tants ja sport

Ujumine Norma Helde 2.-12. klass 6 13.9.10 20.5.11
Saalihoki Johannes Kaju 6.-9. klass 3 1.10.10 20.5.11
Peotants Kersti Kirs 10. klass 1 1.10.10 20.5.11
Võrkpall Gabriel Sepp 5.-7. klass 4 14.9.10 20.5.11
Korvpall Endel Tustit 9.-12. klass 4 14.9.10 20.5.11
Kergejõustik Endel Tustit 6.-9. klass 1 14.9.10 20.5.11
Spordiring tüdrukutele Endel Tustit 5. klass 1 22.9.10 20.5.11
Rühmvõimlemine Tiina Käen 4.-12. klass 2 20.9.10 20.5.11
Rahvatants Merle Tustit 10.-12. klass 2 7.9.10 20.5.11
Rahvatants Merle Tustit 5.-6. klass 2 7.9.10 20.5.11
Rahvatants Merle Tustit 7.-9. klass 2 7.9.10 20.5.11

Kokku 28
Noorsootöö

Esmaabiring Kaarin Peet 5.-7. klass 2 1.10.10 20.5.11
Esmaabiring Kaarin Peet 8.-12. klass 2 1.10.10 20.5.11
Rahvisvahelised projektid Madli-Maria Naulainen 6.-12. klass 2 10.1.11 20.5.11
Draamaõpetus Anneli Meisterson 7.-11. klass 2 1.10.10 20.5.11

Kokku 8
Kunst ja käsitöö

Puutööring Mart Aardam 4.-5. klass 1 1.10.10 20.5.11
Pillimeisterdamise õpituba Mart Aardam 6.-9. klass 2 1.10.10 20.5.11
Käsitööring Raili Kaubi 5.-12. klass 3 17.9.10 20.5.11
Fotoring Johannes Kaju 8.-12. klass 2 15.9.10 20.5.11
Meisterdamise ring Madli-Maria Naulainen 1.-2. klass 2 1.10.10 20.5.11
Kunstiring Ene Pidmann 5.-9. klass 1 1.10.10 20.5.11
Kunstiring Ene Pidmann 10.-12. klass 1 1.10.10 20.5.11
Loovusring algklassidele Anneli Hannus 3.-4. klass 2 1.10.10 20.5.11
Kunstiline kujundamine Anneli Hannus 8.-12. klass 2 1.10.10 20.5.11

Kokku 16

Kg Huvikool Inspira kooliringid 2010/2011

Kooliringide toimumise ajad ja info ringijuhendajatelt. Kõigil vajalik täita ringi astumise avaldus KG kodulehel. Tähelepanu: Vabade kohtade 
olemasolul võimalus  teiste koolide õpilastel KG  kooliringides väikese tasu eest osaleda. Info kodulehel. Tiia Leppik

Spordipäeva 
pildid

Spordipäeval jalutasid 
ringi ka fotograafid, vaata, 
kas oled ka mõnele pildile 
jäänud.

http://picasaweb.goog-
le.com/johkgfoto/

http://tinyurl.com/257f368
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Tagasi pealinnast ehk muljeid Brüsselist
Kevadel said meie pro-

jektigrupi  õpilased võidu 
Kevadpäev Euroopas 2010 
konkursil (teemaks „Vae-
sus ja sotsiaalne tõrjutus“) 
ning auhinnaks oli reis 
Brüsselisse, mis sai teoks 
28.-30. juunil.

Järgnevalt veidi reisimul-
jeid osalenutelt.

    Võidureis Brüsselisse 
oli väga hea kogemus. Reis 
oli suurepäraselt korralda-
tud ja organiseeritud. Meie 
päevakavad olid täis uu-
si ja meeliülendavaid koh-
tumisi ning ringkäike. Iga 
päev ootas meid uus ja eri-
nev restoran toitudega, mil-
le maitsvusetaset on raske 
kirjeldada!

  Brüsselisse on koon-
dunud kõiksugu erinevad 
rassid, kultuurid, usud ja 
traditsioonid. Mingigi kok-
kupuude mõne inimesega, 
kes oli niivõrd erinev, oli 
tõeliselt vägev! 

  Paiknemine pea Brüsseli 
kesklinnas uhkes hotellis oli 
ka normaalne pluss.

  Brüsseli ainuke prob-
leem on mustus. Tänavad on 
lookas prügist. Asi pole prü-
gikastide puudumises. Need 
seisavad tänavatel tühjade-
na. See pani hindama meie 
olemasolevat puhtust. 

  Hästi-hästi põnev ja vin-
ge oli õhtul Brüsseli kesk-
linnas ning restoranide ja 
poodide alleedel jalutada 
superägeda reisiseltskonna-
ga! Nägime etteasteid kesk-
platsil vägeva rahvamassi-
ga koos, kus oli kasutuses ka 
Eesti lipp.

  Reisi teine pool oli aga 
hariv ja silmaringi avardav. 
Oli huvitav kuulda Euroo-
pa Liidu tööst nii Siim Kal-
lase kabinetitöötaja kui ka 
Ivari Padari poolt. Ülevaat-
likud läbikäimised erineva-
test tähtsatest hoonetest olid 
ääretult meeldivad ja õpetli-
kud. 

 Kogu reisi siduski kok-
ku suurepärane seltskond! 
Ma olen väga õnnelik, et 
sain reisist osa võtta, kuna 

sellest ilmajäämine oleks ol-
nud tõeline kaotus. (Anett 
Oll, 11. b)

    Reis Brüsselisse oli iga-
ti huvitav ja põnev.  Alus-
tuseks juba see, et sain esi-
mest korda lennukiga sõita, 
mis oli parajalt ärevust te-
kitav. Põhimõtteliselt terve 
esimese päeva sellest trip'ist 
reisisime, mis oli väga vä-
sitav ja seetõttu ma esime-
se päeva õhtul linna peale 
ei läinud. Teise päeva äge-
damad hetked olid ehk siis, 
kui läksime Euroopa Liidu 
külalistemajja Brüsselis, kus 
meile rääkis Siim Kallase ka-
bineti liige oma tööst ja üld-
se elust Brüsselis. Teine põ-
nev koht selle päeva jooksul 
oli Schoolneti kontori külas-
tus, kus meid võeti vastu ja 
pakuti maitsvaid kooke. Li-
saks tutvustasime seal oma 
projekti (mille eest me selle 
reisi võitsime). Kolmas hu-
vitav koht, mida külastasi-
me sel päeval, oli Euroopa 
Liidu Parlament, kus koh-
tusime Euroopa Parlamen-
di liikme Ivari Padariga, kes 
rääkis meile oma tööst Par-
lamendis.

Kolomandal päeval käi-
sime Brüsseli Automiumis, 
kus saime linna vaadata kõr-
gemalt ja kaunima vaatena 

kui siiani olime näinud, tei-
se huvitava kohana käisi-
me ära Mini-Euroopas, kus 
olid paljudest Euroopa rii-
kide maadest kõige huvita-
vamad kohad ning iga riigi 
juures oli ka selle hümn, mi-
da nupule vajutades võisime 
kuulata. 

Põnev oli. (Angelika 
Usin, 12. a)

     Reis oli väga lahe ja 
kõik muljed olid positiivsed. 
Kõige rohkem meeldis mul-
le see, et kõik oli hästi orga-
niseeritud, oli palju tegevu-
si, aga samas  ka vaba aega. 
Väga palju oli mõeldud ka 
sellele, et meie kõhud täis 
oleks, sest just seda nad ko-
gu aeg olidki. Oli lahe reis 
hea seltskonnaga. (Reelika 
Kask, 12. d) 

Tähelepanu väärivamaid 
fakte Kristiinalt:

1. Brüssel oli väga ilus 
linn (oot, selle ainsa iluvea-
ni jõuan hiljem).

Vägev vana arhitektuur. 
Majad olid väga ilusad =) 
Meeldis selline vana ja uue 
kombineerimine, kõik sobis 
kokku. Raekoja plats oli nii 
megajubeilus, et tahtsin sel-
le koju kaasa võtta =D 

2. Hotell oli meil väga 
ilus, kuigi mul ja Reelikal 
oli rõdul ruumi vaid ühe ja-

lanumbri pikkuselt ja vaata-
sime kahtlaselt lagunenud 
kortereid. Sellegi poolest 
pöial püsti (Y). Hotelli söök-
la(?) vaade oli aga väga voh, 
silmapiirini suur linn ja isegi 
Atomium paistis ära. 

3. Europarlament (või 
mis see maja oligi, kus (Iva-
ri) Padariga kohtusime), oli 
ka väga uhke. Sinna vist pä-
ris igamees oma jalga tõsta 
ei saa, seega olime privile-
geeritud seisundis :P Mul-
le meeldis see suur (teras?)
varrastest kuju, mille nimi 
oli "Ühildumine" või mida-
gi sellist =P 

4. Mitte unustada TOI-
TU!! Seda oli meil jube pal-
ju, nii et kõhutühjuse pärast 
muret tundma ei pidanud 
=D Huvitavaimaks olid 
kindlasti karbid, kuna neid 
polnud enamik meist varem 
söönud ja ka Brüsseli vahv-
lid =P. 

5. Minu lemmikvaata-
misväärsusteks olid Ato-
mium ja Mini- Euroopa. Ees-
tit esindas minu mäletamist 
mööda Paks Margareeta 
koos ülejäänud Tallinna lin-
namüüriga. Ka Balti kett oli 
olemas, läbi Eesti, Läti, Lee-
du =P

 6. Nüüd siis Brüsseli ilu-
viga: PRÜGI!!! Et siis Eu-

Kerttu Olesk, 12. C Euroopa parlamendi saalis. Foto: erakogu
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roopa pealinnas selline kor-
ralagedus peab valitsema? 
Anetti kogemus näitas, et 
probleem polnud sugugi 
mitte selles, et äkki prügi-
kastid täis; ei, need olid täit-
sa tühjad ja prügi igal pool 
mujal =O Poodides vede-
lesid riided ja kaubad pil-
la-palla põrandal (ja valedel 
korrustel), nagu oleks inime-
ne poole tee peal otsustanud, 
et ta ikka ei osta ja sinnasam-
ma maha visanud. Leidsin ju 
kingad, millest oldi otse väl-
ja astutud =O Nägin ka, kui-
das mees viskas joogikõrre 
sujuvalt maha, kui ta laps oli 
joomise lõpetanud.  

7.. Jalgpallifänne nägime 
ju ka linnas rõõmustamas. 
Brasiilia võidu üle vist =P                                                       
(Kristiina Ader, 12. d)

Kõik algas ootamisega 
Tallinna lennujaamas, kus 
nii mõnedki oli närvis või 
pabinas, kuna see oli neil al-
les esimene lennureis. Tervi-
kuna oli Belgia reis väga ilus 
ning ajakava oli üsna sisu-
tihe. Esimesel päeval ootas 
Eestist pärit giid, kes näitas 
meile veidi linna ja peale se-
da viidi meid hotelli NH Ho-
tels Atlanta. Linn oli meele-
tult suur ja uhke. Kõikjal oli 
märgata silmnähtavat luk-
suslikkust ja glamuuri. Šop-
pamiseks jäi küll väga vähe 
aega, kuna enamus poode 
suleti 21.00, ent mõned su-
veniirid said ikka kaasa os-
tetud. Käisime ka linna 
sümboli - pissiva poisiga tut-
vumas. Meid hämmastas ai-
nult see, kui räpane see linn 
oli, igal pool vedeles prahti, 
tühje pudeleid ja kingakar-
pe. 

Teisel päeval oli meile et-
te nähtud erinevad kokku-
saamised seoses oma pro-
jektiga. Esiteks viidi meid 

European Economic and 
Social Commitee majja, kus 
Marit Ruuda tutvustas lä-
hemalt Siim Kallase argi-
elu ja töökeskkonda. Saime 
nii mõndagi teada, mida va-
rem ei teadnud. European 
Schoolnetis esitlesime oma 
projekti  (europinion.web-
node.com), mille olime siis 
valmistanud ning kuhu oli-
me kogunud erinevaid pil-
te ja uurimustöid. Pea-
le esitlust pidime minema 
Euroopa Parlamendi hoo-
nesse, kus meil oli kohtu-
mine Eesti eurosaadiku Iva-
ri Padariga. Veel näidati ka 
suurt saali, kus 27 liikmesrii-
gi esindajad kokku saavad. 
Õhtusöögiks saime proovi-
da Brüsseli tuntuimat rooga 
– merekarpe. Kolmas päev 
algas hommikusöögiga ter-
rassil, mis asus 9-ndal kor-
rusel. Väga ilus vaade oli 
linnale, kust ka paistis suur 
Atomiumi muuseum, kuhu 
hiljem ka läksime. Seekord 
oli meil uus giid kaasas, kes 
tundis väga hästi Belgia aja-
lugu ja arhitektuurimälesti-

si. Meid sõidutati linna äär-
de, kuhu kuningas Albert II 
on loonud omamoodi lin-
naosa, kus pidi olema väga 
palju rohelust: puid, põõsaid 
jne. Atomium on 122 meetri 
kõrgune ehitis, mille keskel 
asub suur lift, mis viib tippu 
vähem kui 5 sekundiga. Üle-
valt avanes võrratu vaade 
Brüsselile ja Mini-Euroopa-
le. Viimane kujutas endast 
nagu väikset Euroopat, kus 
olid miniatuuris esindatud 
kõigi Euroopa liikmesriiki-
de arhitektuurilised vaata-
misväärsused. Väga lahe oli 
näha näiteks väikest Eiffeli 
torni või Rooma triumfikaa-
rt. Reisiga jäin väga rahule. 
Mulle meeldis kõik! (Martin 
Valge 12. d) 

-------------------
    Enda poolt lisaksin 

veel, et oli jah kokkuvõt-
teks tõesti tore reis. Kuigi 
enne minekut veidi pabista-
sin, sest mina ja Kerttu pi-
dime Brüsselis tegema meie 
võidutööst inglisekeelse et-
tekande. Aga tegelikult pol-
nud muretsemiseks üldse 

põhjust, kuna ettekanne toi-
mus väga vabas ja sundima-
tus õhustikus, kuulajateks 
vaid mõned ülisõbralikud 
isikud.

     Ma ei saa mainimata 
jätta ka kohtumist Ivari Pa-
dariga. Enne temaga kokku 
saamist arvasin, et Euroopa 
Parlamendi liikmed on kui-
dagi tavakodanikest kõrge-
mal seisvad ja väga tähtsad 
ninad, kes võiks öelda on 
isegi elukauged. Kuid koh-
tumine Ivari Padariga lük-
kas selle arvamuse küll täie-
likult ümber – tegemist oli 
tõesti väga sõbraliku, vahva 
ja kahe jalaga maa peal oleva 
lihtsa inimesega.

      Reisil vedas meil väga 
ka ilmadega: läbi kõigi päe-
vade säras pilvitus taevas 
kuum päike, mis on Belgia 
kohta üpriski ebatavaline, 
sest öeldakse, et tavaliselt on 
seal ilm nagu Londonis (tihti 
hakkab ootamatult sadama). 

 Muljeid vahendas   

Johanna Toplaan, 12. a

Tagasi pealinnast e. muljeid Brüsselist

Euroopa Komisjoni külalistekeskus. Foto: erakogu


