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Juht tänab
Tänan Mai Randa ja te-

ma tublisid abilisi omaloo-
minguliste laulude konkursi 
korraldamise eest. Tänu esi-
nejatele, hindajatele ja kuu-
lajaile!

Tänan Kerstin Tangu ja 
Kristiin Koppelit tubli esi-
nemise eest konkursil Laulu-
karussell 2010. Palju tänu ju-
hendaja Pilvi Karule.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Tänan maakondlikul 
õpioskuste olümpiaadil 2. 
koha saavutanud 6. klasside 
võistkonda (Karolin Kärm, 
Grete Kaal, Merit Leht-
salu, Kristiina Takkis, Ing-
rid Pruunlep) ning nende 
juhendajaid õpetajaid Ruth 
Jasminit ja Kersti Kirsi.

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Tänan kõiki gröönimaa-
laste vastuvõtuga seotud ini-
mesi ja programmi õnnes-
tumisele kaasa-aitajaid: KG 
12. ja 11. klassi projektigru-
pi õpilasi, gröönlasi maju-
tanud õpilasi ja nende pere-
sid, kohvik-söökla Nooruse 
ja KG ujula töötajaid, koo-
lituskeskus Osiliat ja Da-
vid Clow'd, Gabriel Seppa, 
Virge Pihelit, Anni Har-
tikainenit, Tihemetsa ta-
lu pererahvast, Kuressaa-
re linnavalitsust, Leisi kooli 
õpetajaid Irja Aardamit ja 
Tiina Oksa, Sarbussi bussi-
firmat ja kõiki erinevates et-
tevõtmistes osalenuid.

Maidu Varik, 
õppaalajuhataja

KG ja Inspira lauljad “Laulukarusellis”
Möödunud puhapäe-

val oli ETV eetris “Lauluka-
russelli” hooaja järjekordne 
saade, kus esinesid saarla-
sed: 3-7-aastastest Karl-Ree-
dik Mändar (Kärla, juh Ülle 
Vallaste), 8-10-aastastest Ker-
sin Tang (KG), 11-13-aasta-
test Kristiin Koppel (KG hu-
vikool Inspira). Tüdrukute 
juhendaja on Pilvi Karu. 

Laulukaruselli saates osa-
les Kerstin Tang teist korda 
(esimene 2008. aastal). Kui 
tüdruk kevadel Saaremaa 
Laululinnu võitis, oli ta ül-
latunud, sest tema meelest 
osales konkursil väga palju 
häid lauljaid. Selle-aastane 
võistluskontsert toimus Pär-
nu kontserdimajas. Sealne la-
va aga on suurim, kus Kers-
tin esinenud on ja tunne oli 
võimas. Kerstin esitas saates 
Anni Väli „Unelaulu“, mi-
da on esitanud ka Maria Vä-
li. Kerstini meelest tegi laulu 
eriliseks kitarrisaade. „Mulle 
üldiselt meelivad laulud, mis 
ei ole kiired. Seda laulu ei ole 
ka väga palju esitatud,“ lisas 
neiu. Kerstin käib laulmas 
üks kord nädalas õpetaja Pil-
vi Karu juures ja laulmine on 
ta jaoks lihtne hobi, sest laul-
da see neiu juba oskab.

13-aastane Kristiin Kop-
pel pääses karussellile läbi 
tiheda konkurentsi linna ja 
hiljem maakonna Laululin-
nul. Kuuldes, et ta saab üles 
astuda üleriigilisel laulu-
võistlusel, kuhu tüdruk oma 
lauluaastate jooksul on jõud-
nud juba kaks korda (esime-

ne 2006. ja teine 2008. aastal), 
ei suutnud neiu oma rõõmu 
varjata. Eelkõige seetõttu, et 
võistlus toimub uhkes Pärnu 
kontserdimajas, kus ta vaid 
eelnevalt tantsinud oli. „Maja 
oli väga mõnusalt suur ja nä-
gin kõiki pealtvaatajaid ka,“ 
kirjeldas lavalolekut Kristiin. 
Erilist lavanärvi tüdruk aga 
ei kogenud, kuna enne lavale 
minekut tehti kõvasti proovi. 
Teleristki vaadates jäi mulje, 
et Kristiin tundis ennast la-
val enesekindlalt. Laul, mi-
da Kristiin esitas, oli Margus 
Vaheri „Igatsus“, loo valisid 
nad koos juhendajaga. „Ar-
van, et laulul oli lihtsalt selli-
ne mõte, mis kohe kutsus se-
da laulu valima ja üks põhjus 
oli ka kindlasti see, et seda oli 
enne laulnud ka Saaremaa 
laulja,“ kirjeldas tüdruk lau-
luvalikut ise. Kindlasti muu-

tis neiu esituse erilisemaks 
see, et tema laulu saateks 
mängisid Katariina ja Sander 
Saaremaalt. Konkurentsi hin-
das Kristiin kõrgeks ning li-
sas, et ainuüksi Pärnus on ju-
ba väga-väga head lauljad. 
Lauluga tegelemine tüdru-
ku õppetööd aga ei sega ning 
ta peab ennast üsnagi heaks 
õpilaseks. Kuigi oma tulevi-
kuplaane Kristiin täpselt veel 
ei tea, on ta kindel, et üks osa 
sellest on laulmine.

Juhendaja Pilvi on tüdru-
kute üle väga uhke ja tänu-
lik võimaluse eest taas kord 
Laulukarussellil keerelda: 
„Kutsun kõiki kaasa elame 
Karl-Reedikule poolfinaal-
saates, saarlased olid taas 
kord väga tublid!“

Kristi Kandima, 
12. c klass

Tänu
Tahan tänada kõiki õpe-

tajaid ja õpilasi, kes esine-
sid gröönlastele pühendatud 
kontserdil!

Hanna Martinson, 
projektis osalenu

*** Pildi allkiri ***
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Omaloomingulised laulud KGs

Kuressaare Gümnaasiu-
mis toimus järjekordselt  
lauluvõistlus „Omaloomin-
guliste laulude konkurss“. 
Õpetaja Mai Ranna eest-
vedamisel osalesid üritu-
sel nii kooli pisemad kui ka 
suuremad laululinnud. 

Võistelda sai kahes ka-
tegoorias. Esimeses sai esi-
neda omaloomingulise lau-
luga, mille meloodia pidi 
olema välja mõeldud, tekst 
võis, aga ei pidanud olema 
omalooming. Teises pidi ju-
ba olemasolevale meloodia-
le juurde mõtlema uue teks-
ti. Konkurss leidis aset kahel 
päeval: 13. ja 14. oktoobril 
vahetundide ajal kooli au-
las, alates kell 10:45 mõlemal 
päeval.

Žürii valis välja igas va-
nuseastmes kolm parimat. 
2.-3. vanuseastmes saavu-
tas 1. koha 2. b klass, 2. koha 
sai 2. c ja kolmanda kohaga 
sai pärjatud 2. a klass. Eri-
preema tubli rokkimise eest 
läks  2. a, b ja c poistele. 4.-6. 
klasside arvestuses tuli võit-
jaks 5. a, teiseks kõige tublim 
oli 4. b ja kolmanda koha sai 
5. b. Tubli rokkija eripreemia 
läks seekord  klassi 4. a.  7.-9. 
klasside arvestuses jäid 1.-2. 
kohta jagama 7. a ja 8. b. „El-
lujäämise“ eripreemia läks 
7. b klassile. Gümnasistide 
vanuseastmes 10.-12. klass 

sai esimese koha 12. c. Teist 
ja kolmandat kohta jäid jaga-
ma 11. c ja 12. a. Räppimise 
eripreemia pälvis 10. c.  Mai-
du fännklubi eripreemia sai 
10. b ja „Täiskomplekti“ eri-
preemia läks 10. a klassi.

Tore oli näha, et meie 
koolis liigub nii palju ande-
kaid inimesi, kelle loomin-
gut võiks isegi KG heliplaa-
dile lindistada. Kindlasti 
ei ole aga laulu kirjutami-
ne lihtne töö ja vajab süga-
vat keskendumist ja kõva 
vaimset valmisolekut. Güm-
naasiumi arvestuses esimese 
koha võitnud laulu üks au-
toritest Kristi Kandima rää-
gib oma laulu „Tuuled tule-
vad“ sünnist:

Miks otsustasite esitada 
laulu a cappellana? 

Kuna meile tundus, et see 
on midagi uut ja et selle tao-
list pole varem (vähemalt 
meie mäletamist mööda) 
tehtud. Rolli mängis kindlas-
ti ka see põnevus, et kas saa-
me üldse hakkama. 

Kas mõtlesite ise viisi 
või sõnad või koguni mõle-
mad?

Viisi mõtlesime ise ja sõ-
nad leidsime Alliksoo luu-
lekogumikust luuletusest ja 
kohandasime neid veidi, et 
nad viisi rütmiga paremini 
klapiksid. 

Kuuldavasti oli üks teie 

ansambli liige hispaanlane, 
kuidas tal eesti keeles laul-
ma õppimine läks?

Eks alguses oli ikka tal 
veidi raskusi, eriti sõnade-
ga kaeblikult ja niikuinii, aga 
viimaste proovide ajal ei saa-
nudki enam väga aru, et kee-
gi meist laulab aktsendiga. 

Kui kaua läks laulu kir-
jutamisega ja kui kaua sel-
geks õppimisega?

Laul sai üllatavalt kiiresti 
valmis. Alustasime ühel ree-
del kella ühesti ning sama 
päeva kella 17.00 oli laulu 
skelett juba valmis. Väiksed 
kohendused tulid muidugi 
hiljem juurde. Proovide te-
gemisega alustasime 3 päeva 
enne võistlust. Proovid olid 
varieeruvalt kõige rohkem 
vist 2 tundi kõige vähem 10 
minutit ja kokku oli neid, kui 
ma ei eksi, siis 4 või 5. 

Kas on plaan lugu ka lin-
ti võtta?

Oeh :D , ühe klassiõe vi-
deokaameras on see olemas. 
Aga midagi rohkemat, ma 
arvan, et küll mitte. 

Mida soovitaksid järg-
miste aastate osalejatele? 
Originaalsust. Laske liht-
salt vaim vabaks ja lugu tu-
lebki. 

Täname meie muusika-
õpetajaid oma nõu ja jõuga 
abiks olemast! 

Elina Kadaja, 12. c

Kodu-uurijad said kokku
15. oktoobril toimus Tal-

linna Ühisgümnaasiumis 
42. üle-eestiline koolinoorte 
kodu-uurimiskonverents, 
kus osalesid ka meie kooli 
õpilased. 

Ära märgiti suurepära-
se ja huvitava uurimistöö 
eest Maarja-Liis Mereäär, 
žürii tänas ka õpetaja Sirje 
Keremed. 

Noorte kodu-uurija-
te konverents erines teis-
test õpilaste uurimistööde 
konverentsidest, kuna al-
gas plenaaristungiga, kus 
oli sõnavõttudele lisaks 
muusikalised vahepalad 
Tallinna Ühisgümnaasiu-
mi õpilastelt. Ka tööde et-
tekandmine toimus teisiti. 
Uurimused oli jagatud tee-
made kaupa kuueks sekt-
siooniks: aja lood, paiga-
lood, talu- ja perelood, elu 
ja lugu, koolilood/noorte-
lood ning seda ja teist. Sekt-
sioonides esitati oma tööd 
ja arutleti nende üle. Paku-
ti ka kehakinnitust ja päev 
oligi lõppenud. Tegemist 
oli väga teadmisterohke ja 
silmaringi laiendava oma-
näolise üritusega. 

Ann Raun, 
11c

Trummiõpe
Kõigil soovijail on võima-

lik õppida Inspiras trummi. 
Kuumaks 350 kr, õpetajaks 
Tenno Lauri. Registreeru 
muusika vaheruumis, Veik-
ko Lehto juures.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Uued ja põnevad ringid oo-
tavad õpilasi:

Draamaõpetus (8.-12. kl) 
juhendaja Anneli Meister-
son, teisipäeviti kell 17:30 
aulas

Kunstiline kujundamine 
(7.-12. kl) juhendaja Anne-
li Hannus, esmaspäeviti kell 
18:00 ruumis 203

Loovusring (1.-4. kl) ju-
hendaja Anneli Hannus, kol-
mapäeviti kell 14:00 ruumis 
205 

Anneli Meisterson, 
noorsotöö osakonna juhtaja

Lühidalt

Teated

Vanima vanuseastme võitja 12. c klass
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... tunniplaani meistrina
Enne õpetajate päeva 

oli meil Kaariniga juttu, et 
ega mul sel päeval eriti mi-
dagi teha pole, põhitöö toi-
mub ikka enne. Ma ei teagi, 
kas Kaarin rääkis seda mee-
lega, et mu valmisolekut ui-
nutada, aga sel päeval ... ma 
jooksin nagu segane mööda 
koolimaja ringi!

Tegelikult toimus ena-
mik tööd ikkagi enne õpe-
tajate päeva. Alustasime 
suhteliselt varakult aendus-

Üks päev direktorina
Päev direktorina algab 

täpselt samamoodi nagu iga 
teine tavaline koolipäev. Ai-
nult hommikusööki kulub 
ilmselt eelseisva päeva täht-
suse tõttu natukene vähem. 
Kuid koolis on kõik juba vä-
ga eriline: koridorides vaada-
takse väiksemate poolt järele 
ja jäädakse üksteisele midagi 
sosistama. Hommikud alga-
vad aktustega igale kooliast-
mele ning natuke hiljem ju-
ba õpetajatele. Peale aktuseid 
on võimalus koolis ringi ja-
lutada, nautida oma staatust 
sel päeval ja vaadata, kuidas 
õppetöö edeneb. Järgneb lü-
hike SÜG-i külastus ja siis on 
aeg pärastlõunase väljasõidu 
viimased ettevalmistused ära 
teha ning avada lühike kont-
sert õpetajatele, mis lõppeb 
direkori kõnega. Imekiirelt 
hakkab päev õhtusse jõud-
ma ning pärisõpetajatel on 

Õpetajaks olemise saladus abituriendi sõnaga

aeg minna väljasõidule ning 
meie ettevalmistada on nei-
le väike üllatuslaud Anglas. 
Kooli tagasi jõudes oli kõi-
gi päev juba lõppenud ning 
asendusõpetajad nautisid 
oma viimseid tunde õpetaja-

tetoa täieõiguslike liikmete-
na. Aeg tänada kõiki tehtud 
töö eest, direktori silt rinnast 
võtta, kooliuks enda järel sul-
geda, et homme juba tavalise 
õpilasena tagasi tulla.

KG asendusjuhtkond soo-

vib tänada La Perla restorani, 
William Moschella´t, Laura 
Saksa, Toivo Leivatit Pähk-
la kalakasvatusest ja Priit 
Lullat Kanissaare kalakasva-
tusest.

Mairo Tänav, direktor

Kooli juhtkond: Mairo Tänav, Henri Kaus, Jorgen Holm, Kerttu Olesk, Laura Killandi, Rutt Tarus ja  Henri Kunstmann

Kaks Kaarinit!!

õpetajate jaotamist, tegime 
suure tabeli ja jäime siis õpe-
tajate allkirju ootama. Kõik 
läks päris ladusalt, mulle 
meeldis selline töö. Natuke-
ne inimestel järelkäimist ja 
pisut rohkem arvutis istu-
mist.

Eks see päris Kaarini töö-
päev ole veidi teistmoodi, 
kui mulle õpetajate päeval 
osaks sai. Kogu seda sega-
dust vist üldjuhul ei eksis-
teeri, sest õpetajatel on juba 
sissekujunenud oma rutiin 

ja kõigil on kogu nende päe-
vaplaan teada. Ootamatu-
si esineb, kui mõni õpetaja-
test haigeks jääb, aga sellega 
saab oma töös suurepärane  
Kaarin väga edukalt hakka-
ma.

Arvestades Kaarini juttu, 
et õpetajate päeval mul eri-
ti tegevust ei ole, valmista-
sin isegi koogi, et seda oma 
kabinetis suures tegevuse-
tuses süüa ja et seda teiste-
legi „igavlejatele“ pakkuda, 
aga ei .. tegevusetus puu-
dus. Minu probleemid sel 
päeval olid põhjustatud töö-
tubadest, sest need vajasid 
ju vabu klassiruume. Esial-
gu tundus, et sain kõik klas-
sid kenasti jaotatud ja ausalt 
öeldes on siiamaani selguse-
tu, mis siis valesti läks. Iga-
tahes... klassid jooksid kok-
ku ja ma üritasin leida vabu 
klassiruume, mida tegelikult 
nii palju polegi, ja jooksin 
mööda maja ringi, et õigeid 
inimesi leida ja neid õigetes-
se klassidesse suunata, kõi-
gi kontakte mul ju polnud. 
Ja meie koolimaja on üüra-
tu! Eriti veel kontsakinga-

dega ja seelikus... Aga kogu 
see „kammajaa“ (ainult heas 
mõttes) oli seda kõike väärt, 
sest tagasiside, mille saime, 
oli hea ja veel mitmeid päevi 
võisime kuulda kiidusõnu. 

Ma veel mäletan, kuidas 
direktor Toomas Takkis lau-
sus ühel meie kohtumisel, et 
veel ükski lend pole suut-
nud segadust vältida. Ikka 
on hommikul mõni õpetaja 
kooli tulnud, et tunde anda, 
sest keegi polnud temaga 
asendamisest rääkinud või 
siis seda asendust polnudki. 
Aga meie saime hakkama! Ja 
see on ääretult südantsoo-
jendav ja rahuldustpakkuv 
- see, mida korraldad, meel-
dib kõigile ja pakub naudin-
gut.

Kaarini töö on mida-
gi sellist, mida kujutaks en-
nastki tulevikus tegemas. Ja 
kuna mul kui abituriendil 
veel siiamaani tuleviku suh-
tes kindlaid plaani polnud, 
siis nüüd tänu õpetajate päe-
vale sain jälle natuke selge-
maks, mida mulle ehk teha 
meeldiks.

 Kerttu Olesk, Asendus-Kaarin
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Üks päev õppealajuha-
tajana – Henri Kaus

Üks koolipäev õppeala-
juhatajana möödub liiga kii-
relt, koridorid tunduvad 
kuidagi pikad ja aega jääb 
tahes-tahtmata väheks. Siin 
on väljavõte minu päevast:

Hommik algab helgelt: 
jooksmine esimese ja teise 
korruse vahel tundub kor-
raliku hommikuvõimlemi-
sena, aktus õues, aktus saa-
lis, tund. Lisaks lugupeetud 
Maidu Varikule olin sel päe-
val ka härra Genadi Noa, 
kellel oli kaks tundi – esime-
ne ja viies. Istun ja räägin – 
kõik kuulavad. Teemaks on 
ameerika põlisasukate ehk 
indiaanlaste filosoofia. Olen 
meeldivalt üllatunud, et õpi-
lasi see tõesti huvitab (vähe-
malt nende vaikusest võis 
seda järeldada). Tund lõp-
peb, edasi – vaadet nautima. 
Kõnnin kiirel sammul ja või-
malikult asjalikku nägu te-
hes teisele korrusele. Peatun 
õppealajuhatajate kabineti 
ees. Uks on lukus, võtit po-
le. Tunnen mööduvate isi-
kute ees häbi. Moraal langeb 
– mis õppealajuhataja ma 
olen, kui mul pole isegi ka-
bineti võtit? Pole hullu, na-
tuke peaks ise ka vaeva nä-

Õpetajaks olemise saladus

gema, pooljooksval sammul 
ilmun esimesele korrusele. 
Külli (Henry Kunstmann) 
on oma ametipostil. Ei viitsi 
teda tülitada ja haaran võt-
me. Kästakse kirja panna. 
Kes ma teie arust olen min-
gi asendusõps või?  Kiirelt 
kriban klassi numbri ja oma 
nime lehele. Nägemist, Kül-
li, hiljem kohtume! Taga-
si teisele korrusele, õpetaja-
te toa uks on lahti, mõtlen, 
et käin kiirelt kolleege inspi-
reerimas. Rahvast on vähe, 
noored õpetajad vist ei vaja 
puhkust. Jätan oma sütitava 
kõne hiljemaks. Diivanilt is-
tuvale proua Anule (Jorgen 
Holm) näitan oma sõjasaa-
ki – kabineti võtit, jalutame 
sirge seljaga bosside korido-
ri keskele. Võti libiseb luku-
auku. Ei keera. Mis värk on? 
Ah, vale uks.  Direktor ma 
siiski veel ei ole. Tõmban 
võtme kiirelt välja ja astun 
järgmise ukse ette. Avane 
seesam! Uks avaneb, nähta-
vale ilmuvad kaks juhata-
jatele iseloomulikku suurt 
lauda. Viskan portfelli ukse 
kõrval olevale ootajate too-
lile ja hüppan ise laua taha. 
Vägev! Pilk libiseb üle pa-
beritest kuhjatud laua, tekib 
küsimus, kas neid kõike on 

vaja või on nad siin lihtsalt 
moe pärast. Käin silmadega 
üle Anu laua – kui vajamine-
vad tehnikasaavutused välja 
arvata, siis on see täiesti tü-
hi. Ah, ju Anu võtab enda-
le koju tööd kaasa, igas tahes 
on Maidul rohkem tegemist, 
sest sel ajal, kui proua Saa-
bas toolil lõsutab, kiirustab 
päeva Varik juba uksest väl-
ja, et päästa kool igavuse ja 
laiskuse käest.

  Tegelikult  ei saanud ma 
langetada tähtsaid otsuseid 
õpilaste tuleviku kohta, ei 
saanud õppenõukogus oma 
kaalukat arvamust avalda-
da päevakorras olevates kü-
simustes – ühesõnaga ma ei 
teinud sel päeval mitte mi-
dagi tähtsat, küll aga sain 
ma teha kõike lõbusat, mis 
õppealajuhataja tööga kaa-
sas käib. Näiteks rääkida 
õpilastega, istuda muga-
val toolil, laulda koolilau-
lu, vaadata, kuidas õpetajad 
oma tööd teevad ja mis kõi-
ge tähtsam – üritada muuta 
kool kõigi jaoks natuke talu-
tavamaks kohaks, kus oma 
igapäevaseid hindeid teeni-
da. Ja ma arvan, et see mul 
siiski õnnestus.

Henri Kaus, õppealajuhataja

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Elina Kadaja väljaar-
vamine ÖE-st

2. Söprus ÖE Kohilas
3. Juhatuse valimised ja 

tööjaotuse korraldus
4. Minifilmifestival
5. Taarakastid
6. Kontoritarvete müük 

sööklas
7. Ettelugemispäev
8. Hoolekogu

Otsused:

1. Pöhimääruse punkti 
3.6 järgi on ÖE-st välja ar-
vatud Elina Kadaja, kuna 
on puudunud koosoleku-
telt üle kolme korra pöh-
justest teatamata.

2. Novembri alguses 
külastame Kohila Güm-
naasiumit. Arutame ühis-
minifilmifestivali ja öpilas-
vahetust.

3. Juhatuse valimised 
toimuvad kolmapäeval 
(20. okt). Pärast juhatuse 
paikapanemist korralda-
me ka tööjaotuse.

4. *KG Minifilmifesti-
val 2011* toimub neljapäe-
val, 27. jaanuaril kell 18.00 
KG aulas. Filmifestiva-
li teemad: "Kuu on päike 
(vabateema)", "Vööras KG-
s" ja "Lase end öhku! Öhus 
on armastust." Oma osa-
lemisest teada anda hilje-
malt 23. detsembriks mei-
liaadressile opi-help@lists.
oesel.ee vöi ruumi 239. See 
läheb ka klassidevahelisse 
vöistlusesse.

5. Igasse garderoobi te-
kib lähiajal taarakast.

6. Sööklas on varsti vöi-
malik osta peale söögi veel 
hädavajalikke kontoritar-
beid: vihikud, pliiatsid, 
pastakad, joonlauad jms.

7. Ettelugemispäev toi-
mub kolmapäeval 20. ok-
toobril. ÖE propageerib lu-
gemist!

8. Öpilasesindust esin-
davad KG hoolekogus Lin-
da Lapp, Laura Oolup ja 
Tauno Mihklepp.

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

Õpetajate päev 2010 pakkus abiturientidele huvitavaid väljakutseid

Meie KG, 20. oktoober 2010
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3. c klassi lahe perepäev
Meie perepäev toimus 3. 

oktoobril. Koolimaja juurde 
kogunes 64 inimest. Edasi ja-
gas õpetaja peredele looma-
de ja looma jälgedega kaar-
did. Nii moodustati rühmad 
ja iga loom pidi leidma en-
dale õiged jäljed. Nüüd ja-
gas õpetaja igale rühmale 
kaks kaarti, kus oli peal koo-
li mets ja koolimaja ümb-
rus. Selle kaardi järgi pidid 
rühmad paberile kirjuta-
tud tähti otsima. Kõik rüh-
mad läksid 30 sekundi jook-
sul rajale. Kaardi järgi aru ei 
saanud, kus mingi täht on ja 
lõpuks tuli meil leitud tähte-
dest kokku panna lause. Sel-
leks oli lahe perepäev. Eda-
si läksime sööklasse. Kõik 

poiste emad olid kaasa võt-
nud soolast ja tüdrukute 
emad magusat. Timmo ema 
oli keetnud meile pärnaõie- 
ja piparmünditeed. Selliseid 

perepäevi võiks tulla veel ja 
veel.

Sandra Aav ja Karen Lopp, 
3. c klass

Teemapäev Afganistanist
Esmaspäeval toimus 

Kuressaare Gümnaasiumis 
Afganistani päev. Teema-
päeva eesmärgiks on õpi-
laste teavitamine Afganis-
tanist, sealsest eluolust, 
õpilaste võimalustest.  

Meie kooli sõpruskool 
Afganistanis on Bibi Kha-
dija tüdrukutekool, kellega 
reaalsed kontaktid on küll 
seni olnud vähesed - nad on 
saatnud meile väikese paki-
kese oma kirjutuste ja joonis-
tustega, mis on olnud kõigi-
le tutvumiseks üleval alates 
septembrist sotsiaalteadus-
te stendil 4. korrusel, samuti 
saatsid nad omalt poolt mei-
le mõned näidised tütarlas-
te käsitööst. Ka meie saat-
sime nende poole äsja teele 
paki, mis sisaldas 4.-6. klas-
si poiste tööõpetuse tunnis 
tehtud esemeid ja toredaid 
pille ning tüdrukute valmis-
tatud vilditud lambaid.  Kui-
gi vahetut suhtlemist nt kirja 
või e-posti teel reaalselt veel 
korraldada ei ole olnud või-
malik, oleme me tänu pro-
jektis osalemisele eelmisel ja 
käesoleval õppeaastal saa-
nud sealse elu kohta mit-
mekülgset infot, meid on 
külastanud erinevad küla-
lised, kes on Afganistaniga 

ühel või teisel moel seotud.  
Esmaspäeval said õpilased 
kuulata/näha sotsiaalsuu-
na kultuuriloo õpilaste poolt 
koostatud esitlust Afganis-
tani kultuurist, nad jaga-
sid oma muljeid õppereisist 
Alatskivile ja Tartusse, mi-
da toetati rahaliselt Afganis-
tani sõprsukoolide projek-
ti eelarvest. Samuti oli kõigil 
huvilistel võimalus vaadata 
dokumentaalfilmi Afganis-
tani elust ja inimestest.  Loo-
dan, et kuuldu/nähtu andis 
õpilastele taas uusi teadmisi 
elust Afganistanis, kus õpi-

lastel on küll hulganisti vä-
hem võimalusi, kui meil, 
kuid kes on väga motivee-
ritud õppima ja teada saa-
ma ka meist. Kui on õpilasi, 
kes tahavad asjaga lähemalt 
tegeleda, andke palun alla-
kirjutanule teada, kui tunne-
te huvi välisõpilastega suht-
lemisest, võite liituda ka 
rahvusvaheliste projektide 
ringiga, mis toimub esmas-
päeviti kell 15:45.  Afganis-
tani sõpruskoolide projekti 
koordinaatror KGs 

Madli-Maria Naulainen, 
päeva korraldaja

Jägede jahil

Triinu Valge 12. b Altskivi-reisi muljeid jagamas

Meie KG, 20. oktoober 2010

Humanitaar-
osakond

18. oktoobrit võib ni-
metada väikselt uue ajastu 
alguseks Kuressaare Güm-
naasiumis, nimelt toimus 
sel päeva kahe osakonna 
baasil loodud uue osakon-
na esimene ühiskoosolek. 
Kui riigi tasandil räägitak-
se haldusreformist ja oma-
valitsuste liitmisest ning 
teema tõstab kirgi, siis KG 
eesti keele ja ajaloo osa-
konna liitmine möödus 
hubases õhkkonnas.

Et uut alustada, tuleb 
teada, kust tuleme ja nii 
esitasid eesti keele osakon-
na juhataja Marit Tarkin 
ja ajaloo osakonna juha-
taja Madli-Maria Naulai-
nen kõigepealt kokku-
võtte möödunud aastast 
ning tõid välja osakonda-
de töö tugevad küljed: näi-
teks eesti keele osakond tõi 
eelmisel aastal maakon-
na olümpiaadidelt-kon-
kurssidelt märkimisväär-
se osa kohtadest. Samuti 
oli maakonda väljasaade-
tud õpilaste koguarv vä-
ga suur ning on kahe aasta 
lõikes paranenud nii põhi-
kooli kui gümnaasiumi ek-
samitulemused. Ajaloos ja 
ühikonnaõpetuses on see-
vastu tublilt osa võetud 
loendamatutest essee- ja 
muudest konkurssidest.

Koosoleku teine pool 
oli pühendatud uue ühis-
osa leidmisele: kuulasi-
me külalisesindajat Ri-
ta Ilvest SÜGist, kus eesti 
keele ja ajaloo õpetajad on 
juba aastaid samas aineko-
misjonis koostööd teinud. 
Kõlama jäi mõte, et tööta-
des ainult oma ainespet-
siifikast lähtudes, on raske 
luua avaramat pilti, kuna 
meie osakonna ained on si-
suliselt läbi põimunud, on 
uuel osakonnal on võima-
lus tööd huvitavamalt pla-
neerida.

Esimesed konkreetsed 
eesmärgid on igatahes sea-
tud.

Merle Rekaya, 
koosoleku protokollija



6 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Õppereis Alatskivile ja Tartusse
Lahkusime Kuressaarest 

11. oktoobril kell viis hom-
mikul. Sõit algas Alatski-
vi poole. Tänu sotsiaalsuu-
na kultuuriloo kursusele 
saime ette võtta kohtumi-
se Afganistani sõpruskooli-
dega Eestis. Õpilasi bussis 
oli kümme, lisaks õpetaja ja 
bussijuht. 

Jõudsime Alatskivile ja 
kell näitas poolt ühteist. Oli-
me pikast reisist väsinud. 
Vastuvõtt oli väga soe. Ko-
hale jõudes suunati meid 
kooli ruumi, kus saime võt-
ta endale kohvi ja küpsiseid. 
Natuke puhanud, astusime 
kooli aulasse, kus algaski 
kohtumine Afganistani sõp-
ruskoolidega. Koole oli kok-
ku kuus. 

Kõigepealt tutvustasid 
koolid ennast, näidates tead-
misi Afganistanist. Meie te-
gime slaidiettekande, mille 
olime eelnevalt koostanud 
ja mida õpetaja aitas kokku 
panna. Seda esitasid Kris-
ti ja Sindy, kes said sellega 
väga hästi hakkama. Huvi-
tav oli see, et mõned koolid 
olid valmistanud Afganis-
tanist erinevaid küsimusi ja 
publik sai neile vastata. Järg-
misena kohtusime Arianiga 
- Afganistani põgenik, kes 

taotleb Eestis asüüli. Ta tu-
li Alatskivile spetsiaalselt 
meie jaoks, et meile paremi-
ni edasi anda infot Afganis-
tani elu ja kommete kohta. 
Arian on pagulane, kelle elu 
oli Afganistanis ohus. Saime 
teada, et ka Eestis on 21 pa-
gulast ja paljud neist on pä-
rit Venemaalt ja Afganista-
nist. Arian on Eesti viibinud 
juba 4 kuud ja praegu elab 
ta Illuka varjupaigas. Arian 
rääkis oma lapsepõlvest ja 
seda, kuidas ta aitas oma 
ema igapäevatöödes, kuna 
oli noorim poeg perekonnas. 
Koolis tal käia ei võimalda-
tud, kuigi ta seda väga tah-
tis. Afganistanis ei soovi pal-
judes peredes vanemad laste 
kooliskäimist, sest siis tekib 
neil kodus tööjõupuudus. 
Teada saime seda, et Ariani 
peres söödi kolm korda päe-
vas. Oodati teineteist isegi 
hilisõhtuni, et koos perega 
süüa. Tema palvetab kolm 
korda päevas, kuid harili-
kult palvetatakse viis korda 
päevas näoga Meka poole. 
Kui küsisime Ariani käest, 
et millega siin Eestis on kõi-
ge raskem harjuda, vastas ta, 
et inimeste ja joomiskultuu-
riga. Arian kõneles meiega 
inglise keeles, mille ta õppis 
ära mõne kuuga ringi ränna-

tes. See tuli suure üllatuse-
na, sest ta valdas seda päris 
hästi. Ta rääkis veel, et tava-
liselt ei ole afgaani noored 
väga kursis kohaliku polii-
tikaga ja suurem osa neist ei 
mõista, mis on käimasoleva 
sõja põhjustanud. Lõppu li-
sas Aarian, et sooviks leida 
tööd Tartus, sest sealsed ini-
mesed ei vaata inimeste ras-
si ja tema usundi peale hal-
vasti ning on toleratsemad 
kui mujal linnades, kus ta 
viibinud on. Pärast Arianiga 
kohtumist jagunesid õpila-
sed erinevatsse gruppidesse. 
Igal grupil oli erinev üles-
anne: kes tegid Afganista-
ni riietega moeetendust, kes 
tuulelohet ja plakatit Afga-
nistanist, üks grupp mängis 
majandusalast mängu afgaa-
ni pere eelarve koostamisest 
ja viimane grupp sai koos-
tada oma sugupuud araa-
bia tähestiku abil. Pärast oli 
väga huvitav vaadata, mida 
keegi grupp oli teinud. 

Päeva lõpus suundusi-
me Alatskivi lossi vaatama. 
Seal tegid Alatskivi abitu-
rendid meile huvitava kok-
kuvõtte. Suureks üllatuseks 
see, et loss oli täielikult re-
nonoveeritud ja kevade lõ-
puks peaks see täiesti valmis 
saama. Lossis viibides tekkis 

lausa selline tunne, et viibid 
19. sajandis. Järgmine päev 
algas kell kümme Eesti Rah-
va Muuseumis, mille külas-
tusest räägib lähemalt teine 
artikkel samas lehes. Tutvu-
sime eesti kultuuri ja tavade-
ga, saime kõike oma silmaga 
näha ja käega katsuda. 

Oleme veendunud sel-
les, et selline muuseumi-
de külastus on palju huvi-
tavam ja praktilisem, kui 
lihtsalt koolis asjade pähe-
õppimine. Kõige suuremat 
põnevust meie seas teki-
tas näitus "Muuseum näitab 
keelt". Seal saime teada, kui-
das kõlab viipekeeles "Põd-
ral maja", millised on eesti 
keele erinevad murded. Sa-
muti kuulsime meie Saare-
maa murret. Kuulsime ka 
seda, kuidas kõlab eesti keel 
sakslaste ja venelaste suus. 
Seal öeldi, et keel on na-
gu elusolend, mis pidevalt 
muutub ja teiseneb. 

Teise päeva õhtul jõudsi-
me tagasi Kuressaarde. Kõik 
jäid selle reisiga väga rahule 
ja suured tänud meie õpetaja 
Madli-Mariale, kes võimal-
das meile sellise õppereisi!  

Kadi Ilmjärv ja Lea Kõu 12. b, 
kultuuriloo kursulased

Sõpruskoolide projekti raames kohtusid Alatskivil Lõuna-Eesti koolid ja meie kool

Oma elust jutustas Afganistani 
pagulane Arian

Meie KG, 20. oktoober 2010
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Puukultuurist keelenäitamiseni
Käisime 12. oktoobril sot-

siaalsuuna kultuuriloo gru-
piga õppereisil Alatskivis ja 
Tartus, teisel päeval külas-
tasime Tartus Eesti Rahva 
Muuseumi. Õp. Madli-Ma-
ria oli meile organiseerinud 
giidi, juhendamaks meid 
muuseumi kahel näitusel.
Esimene neist oli muuseumi 
püsinäitus, mis näitas mei-
le eestlaste igapäevaeluga 
seonduvat 19.-20. sajandil. 

Tutvusime eestlaste tra-
ditsiooniliste töövahendite-
ga,  nägime eestlaste kodu, 
rahvariideid ning saime ai-
mu nende igapäevaelu te-
gemistest. 19. sajandil vo-
has puukultuur, st enamik 
esemeid ja maju oli tehtud 
puust. Meile kui õpilastele 
oli algul, kui giid sellest rää-
kis, seda küll uskumatu kuu-
lata, kuid siiski, nii see oli. 
Pea kõik asjad, mis 19. sajan-
di lõpul ühe tavalise eestlase 
kodust leida võis, olid puust. 
Muidugi ei olnud nii mõisa-
tega. Kui mõisakultuur are-
nes, arenesid ka kodude in-
terjöörid, inimeste oskused, 
teadmised jne. Hakkas tek-
kima eestikeelne kõrgkul-
tuur, välja hakkasid paistma 
esimesed kunsti-, kultuuri-
tegelased. Nüüd võis kodu-
dest leida ka nö mõttetuid 
nipsasju, mida eestlase re-
hielamust ka suure otsimi-
se puhul leida poleks suut-
nud. Kõik see toimus 20. 

sajandi saabumisega. Sai-
me näha ka eestlaste usku-
muste ning tähtpäevade jär-
gi kokku pandud kalendrit. 
Iga päev selle kalendri aas-
tas oli seotud mingi usku-
musega. Niisiis saime kõik 
enda sünnipäeva järgi uu-
rida, mida ütleb selle päeva 
kohta vanaaja kalender. Sel-
gus, et ütlused nagu näiteks 
"püksid on mehe jalas", "lei-
vad ühte kappi panema" jne, 
on kõik tulnud just sellest 
ajast. Kui võrrelda eestlasi ja 
meie kodusid 19. ja 20. sajan-
dil ning praegu, siis selgus, 
et selle aja rahvas on pea kõi-
gis asjades otstarbekam ning 
vaiksem, see on ka loogiline, 
arvestades meie ühiskonna 
tormamist ning arengut. 
Meie teise näituse nimeks oli 
„Muuseum näitab keelt“.

See väljapanek, kui nii 
võib öelda, ületas küll kõik 
meie lootused. Tegu oli to-
taalselt teistsuguse näitusega, 
kui oleme harjunud nägema. 
Külastajatele eksponeeriti 
erinevaid keele tahke. Saime 
harjutada kätt erinevate kir-
jutusvahenditega, nagu näi-
teks sulg ning tavaline pasta-
pliiats. Veel saime kirjutada 
oma nime punktkirjas ning 
kirjutusmasinaga. See oli näi-
tus, mida kindlasti soovitaks 
kõigile vaatama minna, eriti 
huvitav on see võib-olla just 
noortele, kuna kellele meel-
diks käia ühe vitriini juurest 
teise juurde, kuulates samal 

ajal giidi juttu, samal ajal kui 
saaks ka ise sõna otseses mõt-
tes näituse tegemisel kaasa 
lüüa. Üldiselt võime öelda, 
et meie muuseumiskäik oli 
arvatust kõvasti huvitavam. 
Kindlasti saime kõik pisut 
teadmisi juurde ning võib-ol-

Tunnustus
Afganistani sõpruskoo-

lide projekti vedajad oma 
koolides said tunnustust 
ka USA suursaadiku poolt 
Eestis, projekti koordineeri-
vad õpetajad kutsuti osale-
ma suursaadiku pidulikule 
haridustöötajate vastuvõtu-
le hr. ja pr. Michael C. Pol-
ti Maarjamäel asuvas resi-
dentsis. 

Fotol USA suursaadik 
koos Afganistani projektis 
osalevate õpetajatega, sh ka 
õp Madli-Maria Naulainen. 

la ka rohkem huvi ajaloo ning 
meie kultuuri vastu. Täname 
meie õpetajat Madli-Mariat 
ning kooli, kes sellise õppe-
reisi võimaldas. 

Aiki Allik ja Marii-Liis Tulk, 
12. a klassist

ERMi püsiekspositsioon, pulmalaud

ERMi püsiekspositsioon, talukompleks

Meie KG, 20. oktoober 2010
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Suursaarlased väikesaarel
Nordplus projekti raa-

mes viibisid eelmisel nä-
dalal Saaremaal 24 õpilast 
ja 2 õpetajat Gröönimaalt. 
KG projektigrupp oli ette 
valmistanud 5-päevase te-
gevuskava, mille jooksul 
tutvustati neile Saaremaa 
kultuuri ja eluolu. Üritust 
koordineerisid 12. d klassi 
projektisuuna õpilased Cä-
roly, Kattre, Kristiina, Rii-
na, Reelika, Henri ja Mar-
tin. Abiks olid neile teised 
projektigrupi liikmed.

 Projektigrupi liik-
med kohtusid gröönlaste-
ga 9. oktoobril Tallinnas len-
nujaamas. Ühiselt suunduti 
Tallinnat avastama – külas-
tati Okupatsioonimuuseu-
mi, vanalinna ja Toompea 
vaatamisväärsusi, Aleksan-
der Nevski katedraali, vaa-
teplatvorme ning gröönlas-
te kui Taani kuningriigiga 
seotute jaoks olulist kohta – 
Taani kuninga aeda, kus ku-
nagi Taani lipp Danebrog 
taevast alla kukkus. Pärast 
seda algas sõit Kuressaar-
de, kuhu saabuti õhtul kell 
20:00. Pikast reisist väsinuna 
suunduti kodudesse puhka-
ma, kuna järgnevad päevad 

olid väga sisutihedad. 
 Pühapäev algas 

Maidu Variku ettekande-
ga Saaremaast ja järgnevatel 
päevadel toimuvast. 

Järgnev osa päevast oli 
läbinisti sportlik: korvpalli, 
jalgpalli ja saalihokit män-
giti nii riik riigi vastu kui ka 
segavõistkondades. Pärast 
kosutavat lõunat KG sööklas 
mindi ujuma ja ronimissei-
nale. Olles golfi propageeriv 

kool, viisime gröönlased ka 
golfi mängima. Golfi män-
gisid nad juhendaja Gabriel 
Sepa käe all ja kogenud KG 
gümnasistide abil.

Edasi sõideti Nasvale 
saaremaiseid kalatoite söö-
ma. 

Esmaspäev algas gröön-
lastele David Clow loengu ja 
direktoriga kohtumisega ja 
jätkus Saaremaa ringreisiga. 
Vaatamas käidi Kaali meteo-

riidikraatreid, Angla tuuli-
kuid,  Leisi kooli õpilased 
tutvustasid rahvamuusika 
instrumente, Deisi Juns nä-
punäidete järgi sai proovi-
da ka villast lõnga ketramist, 
hiljem sai Karja pagarist 
värskeid pagaritooteid os-
ta. Tagasi linna jõudes suun-
duti raekotta linnapea Urve 
Tiiduse vastuvõtule, kes viis 
gröönlased kurssi eluga Ku-
ressaares. Hea suhtlejana sai 
linnapea huvitavaid tead-
misi ka Gröönimaa kohta. 
Gröönlastele avaldas süga-
vat muljet SPA-de olemas-
olu, mistõttu mindi kordu-
valt spamõnusid nautima. 

 Teisipäeval ava-
nes neil võimalus tutvuda 
KG õppetööga. Pärast tun-
dide külastamist mindi lin-
naekskursioonile koos 12D 
klassi projektigrupi noor-
tega. Tutvuti Veski Traht-
ri, kaubamaja, raamatuko-
gu, Ferrumi, linnavalitsuse, 
maavalitsuse, muusikakooli, 
Laurentsiuse kiriku, Grand 
Rose, Kuressaare Linnateatri 
ning Kalevite Koduga. Lõu-
nasöök toimus KG sööklas, 
kust hiljem suunduti Auri-
gasse šopingutele. Auriga 
jättis neile meeliülendava 
mulje, kuna üldjuhul on nad 
harjunud sellega, et nende 
saarel ei ole valikut poodi-

Gröönlaste pressikonverents KG-s

Angla tuulikute juures poseerimas

Meie KG, 20. oktoober 2010
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Suursaarlased väikesaarel

de ega kaupade osas. Õhtu-
poolikul leidis aset Hanna 
Martinsoni ja teiste 11-ndi-
ke poolt korraldatud kau-
nis kontsert, millele järgnes 
koduste saaremaiste toitu-
de maitsmine ja gröönlas-
te põhjalik ettekanne nende 
kodusaarest. Tegevus jätkus 
grupitöödega saarte võrd-
lustest. Gröönlaste poolt vii-
di läbi esitlus Eestist Skype´i  
kaudu, kus Gröönimaale 
jäänud õpilased said näidata 
oma teadmisi Eestimaa koh-
ta. 

Kolmapäev algas aulas 
gröönlaste ja meie gümna-
sistidega kohtumisega, kus 
kõigil avanes võimalus ak-
tiivselt esitada küsimusi 
Gröönimaa kohta. Sealolija-
tel avanes erakordne võima-
lus kuulata meie välismaa 
sõprade poolt esitatud gröö-
nikeelset laulu. Päev jätkus 
neil kahe loenguga: Virge 
Pihel linnavalitsusest arutles 
nendega Kuressaare ja Saa-
remaa tuleviku üle ja Anni 
Hartikainen TTÜ Kuressaa-
re Kolledžist rääkis paadi-
ehituse ajaloost ja tänapäe-
vast. Peale lõunasööki koolis 

jalutati Kuressaare lossi, kus 
Maidu Varik rääkis lossi aja-
loost. Loss avaldas neile sü-
gavat muljet. Külaskäigu 
ametliku osa lõpetas ühine 
õhtusöök Pritsumajas, kus 
koos gröönlastega osales 60 
õpilast. Seal oli võimalus pä-
rast pingsat programmi ma-
ha istuda ja vahetada mul-
jeid kogetust Saaremaal. 

Märkamatult oli kät-
te jõudnud neljapäev, kus 
gröönlastel saabus aeg lah-
kuda. Hüvastijätt kujunes 
taaskohtumise lubaduseks.  
Koos tehti veel viimased pil-
did ja aeg oligi lahkuda. 

Gröönlastelt saime teada, 
et tegelikult oli neil koostöö-
partneriks pakkumisi 10 eri-
nevalt koolilt 10 erinevast 
riigist – meie kasuks kallutas 
nende otsuse eelkõige see, 
et asume samuti saarel ja et 
meie kodulehelt said nad 
huvitekitava ettekujutuse. 

Meie koostöö jätkub 
nüüd väiksemates töögrup-
pides konkreetsemate tee-
made kallal töötades - ku-
ni järgmise kohtumiseni 
Gröönimaal. 

Arvamused gröönlastest

Henri Kunstmann: „ 
Minu juures viibinud kaks 
grööni noormeest, olid väga 
rõõmsameelsed ja jutukad. 
Kuid ilmnesid ka meie kul-
tuurilised erinevused. Na-
gu näiteks söömis- ja   ma-
gamisharjumused. Samas 
pakkus neile väga palju huvi 
muru olemasolu, neile meel-
dis istuda metsas ja kuula-
ta puudekohinat, sest kodus 
neil selline võimalus puu-
dub. Probleeme tekitas toa-
temperatuur. Nimelt oli see 
nende jaoks liialt kõrge ja 
magati lahtise aknaga, hoo-
limata väljas olevatest väga 
jahedatest ilmadest. Nende-
ga oli väga huvitav arutleda 
ajaloolistel, poliitilistel ning 
tehnikaalastel teemadel.“

Martin Valge: „ Minul 
olid kaks noormeest, kel-
lel olid väga erinevad harju-
mused. Näiteks putru sõid 
nad näppudega, kuigi kõr-
val olid söögiriistad; võilei-
va peale pandi rosoljet. Ku-
na Gröönimaal oli usk väga 
tähtsal kohal, oli neil soov 
minna kirikusse kell 02:00 
öösel. Jõudes tagasi kirikust, 

hüppasid nad voodis 15 mi-
nutit ning enne uinumist ee-
maldasid voodist lina. Üks 
neist oli aktiivne blogipida-
ja ja teine oli „tantsuguru“. 
Kuid üldjoontes jäin nende-
ga rahule.“

Cäroly Saksakulm: „Ku-
na ma ise ei majutanud 
gröönlast, siis mul on natu-
ke raske nende kommetest 
ja harjumustest aimu anda. 
Üldiselt gröönlased oli mi-
nu meelest väga huvitavad 
ja toredad. Pisut veidrad 
olid nende kombed või mõ-
neti isegi nende puudumi-
ne. Näiteks käies poodides 
nad sõid samal ajal. Isegi lin-
napea vastuvõtul mõni neist 
sõi ja jõi midagi.“

Kattre Adramees: ,,Pro-
jekti suuremahulisuse tõt-
tu oli see aeganõudev ning 
vajas korralikku eeltööd. 
Ajakava oli üsnagi sisutihe, 
kuid  tänu projektigrupi ak-
tiivsetele liikmetele õnnes-
tus kõik hästi. Projekti raa-
mes saime palju teadmisi 
Gröönimaa eluolust ja eripä-
radest. Samuti saime rohkelt 
kogemusi organiseerimi-
se, koostöö ning projekti lä-
biviimise vallas. Lisaks pro-
jektitegevustele saime oma 
välismaa sõpradega pare-
mini tutvuda ja mõnusasti 
aega veeta ka õhtupooliku-
tel. Üldmulje neist oli väga-
gi positiivne, kuna nad olid 
alati rõõmsameelsed, selts-
kondlikud ning aktiivsed 
suhtlema. Kõige enam nad 
olid vaimustuses meie kau-
nist koolist, värvikirevast 
loodusest, SPA külastami-
se võimalusest ning ostlemi-
sest Auriga keskuses. Kah-
ju oli vaid sellest, et kõigiga 
ei jõudnud lähemalt tutvuda 
kuna nädal oli niivõrd pla-
neeritud ning mittekohali-
kuna mul puudus ka võima-
lus kedagi majutada. Usun, 
et räägin kõigi eest, kui üt-
len, et ootame pikkisilmi 
taaskohtumist.``

Cäroly Saksakulm, Kattre 
Adramees, Martin Valge ja 

Henri Kunstmann, 12. d

Lahkumine - hüvastijätt uute sõpradega

Meie KG, 20. oktoober 2010



10 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Miks peaks Toomas Tamm tahtma meie kala osta?
15. - 16. novembril toi-

mus 15. Pärnu juhtimis-
konverents, kus seekord 
keskenduti uue kümnendi 
võimalustele. Kes me ole-
me 10 aasta pärast, milline 
on meie organisatsioon? 

Kahe päeva jooksul võt-
tis sõna värvikas esinejate-
galerii nii infotehnoloogia 
võimalustele kui ohtude-
le, inimesele ja loovusele, 
meie majanduse liikumis-
teele ja kõige enamgi ehk 
lihtsalt inimeseks olemise-
le. 

Juhtimiskonverents lõp-
pes prsesidendi kärajate kor-
raldatud üleüldise diskus-
siooniga, mida 
ootab Eesti tu-
levikult eest-
lane ise. Järg-
nevalt KGst 
osalejate mõt-
teid kuuldust.
Õppimine ja 
õpetamine 
peab paratama-
tult muutuma 

K õ r v u t i 
töötavad põlv-
konnad, kel 
on täiesti eri-
nev teadmis-
te omandamise 
struktuur. Kui 
60ndatel sün-
dinud inimes-
tel on pea 75% 
õpitud teadmistest peas, siis 
90ndate põlvkonnal on see 
protsent vaid 5. 

Õpilased ei mõtle sage-
li nii, nagu meie ootame või 
tahame. Neil on mõnetigi 
meist õpetajatest erinevad 
infosaamis- ja suhtluskesk-
konnad. Tähtsamaks muu-
tub info otsimise-leidmise 
oskuse õpetamine ja seega 
ka õppimise/õpetamise me-
toodika. Oluline on olla võr-
gus. Kui Facebook oleks riik, 
siis oleks ta Hiina ja India jä-
rel 3. kohal maailmas oma 
inimeste arvu poolest
Homne edutegur on loovus

Haridusele üleüldiselt 
heidetakse ette standardi-

seeritud teadmistega „kesk-
mike“ tootmist. Kuidas 
muuta õpikeskkond loo-
vaks, ideederohkeks, ava-
raks? Kuidas hoida noores 
inimeses pidevat edasiliiku-
mise soovi ja maailma haa-
ramise tahet? Nii elulised 
kui ainetevahelised seosed 
igas tunnis on väga olulised. 
Loovus on uuenduste prak-
tiline rakendus.  
Kardavad need, kes ise on 
nõrgad

Ühe organisatsiooni 
tööks on väga oluline väljast 
sisse vaatamine. Mida meilt 
oodatakse, mida meile et-

te heidetakse, millega ollak-
se rahul. Igaüks peab olema 
valmis muutuma ja igaüks 
ka valmis kriitikat taluma. 
See tagab arengu. Edukaks 
ettevõtjaks peetakse vähe-
malt 1 kord ebaõnnestunud 
juhti, sest see on parim õpe-
taja ja parim taas töölehak-
kamise motivaator. Tuleb 
julgeda küsida, sest teisel 
pool hirmu on vaprus!
Usu endasse

Õnnetunne ja rahulolu 
on töö ja õppimise juures 
tähtis. Oma põhitõdedele 
truuks jääda ja teiste tarku-
sest juurde õppida on ainu-
ke võimalus, kuidas kind-
lalt kahe jalaga maas püsida 

ja oma teed käia. Ei ole õi-
get ega vale teed, on ainult 
tee, mille valid ise ja mi-
da mööda käies rõõmu tun-
ned. Tööd peab tegema kirg-
likult, sest energia on kõige 
olulisem. 
Tasuks rohkem kasutada nal-
ja ja huumorit  

Tuleb osata ka halvast 
hea välja otsida ja sellele kes-
kenduda, sest Sinult ooda-
takse kindlust ja optimismi.
Ärge lõpetage unistamist! 

Edukad on need, kes jul-
gevad suurelt mõelda ja 
avatult maailma tunneta-

da. Probleem ei seisne mitte  
uute innovaatiliste ideede 
tekkimises, vaid vanade mõ-
tete peast väljasaamises. Ae-
rodünaamilist vihmavarju 
pole veel olemas, tehke see 
ära!
Soovid õpetajatele: 

Tulge välja oma muga-
vustsoonist: julgege suu-
relt unistada, särage, püüd-
ke alati olla seal, kuhu 
kukub pall,  teadke, et kon-
kurent tuleb alati teise nur-
ga tagant, õpilasele tu-
leb läheneda südamega, 
teie idee-mõte peab hakka-
ma särama õpilase silma-
des-südames, omage oskus 
vaadata väljast sisse, ärge 

kartke eksida ega teha vigu.   

Õpetajat  ja õpilast võib ni-
metada omavahel koostöö-
partneriteks. 

Kahjuks peab  aeg-ajalt 
tunnistama, et koostöö ei 
laabu ega anna oodatud tu-
lemusi  ning on  määratud 
hukule.  Mis aga on läinud 
viltu? Põhjuseks võib olla, 
et juht- õpetaja   ei uuri si-
seturgu ega tea tema vaja-
dusi ning ei huvitugi, mida   
koostööpartner-õpilane  te-
gelikult  ootab. 

Juht-õpetaja teeb suu-
ri jõupingutusi õpetami-

sel, kuid ooda-
tud  tulemus 
on  kasinavõi-
tu.  Investeeri-
takse küll  ele-
vanti, kuid 
lõpptulemu-
seks saadakse 
ikkagi sääsk. 
Oluline õpeta-
mise juures on, 
et õpetaja idee 
hakkaks koos-
t ö ö p a r t n e r i -
õpilase silmis 
ja südames sä-
rama ehk tööle.

Eesti mees on 
madalamalt ha-
ritud kui naine. 

Kus või mis  on põhju-
seks?  Ollakse  üllatunud, 
kuidas 6-7-aastane poisslaps  
lasteaia lõpus on loov ja et-
tevõtlik, kuid 6. klassi lõpus 
on kadunud temas igasugu-
ne ettevõtlikkus loovusest 
rääkimata. 

Mis on vahepeal poistega  
juhtunud? Ehk on üks põh-
jus see, et tunnid ei ole hu-
vitavad ega elulised.  Poisid 
ootavad tundides rohkem 
isetegemisvõimalust vahel 
ehk isegi väikest „tulevär-
ki“ ning praktilist väljun-
dit eluks. Eks õpilastele  tu-
le kasuks, kui nad ainult ei 
saa teada, mida õpetaja teab-
oskab, vaid õpetaja annaks 
rohkem võimaluse panna 

Meie KG, 20. oktoober 2010
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Miks peaks Toomas Tamm tahtma meie kala osta? Miks peaks Toomas Tamm tahtma meie kala osta?
oma loovus tööle, sest  see 
aitabki tunni panna tiksuma.

Suure globaliseerumise ja in-
vesteerimiste tuhinas ei tohi 
ära unustada last. 

Mis on lapsele kõige täht-
sam? Kui vanemad üksteist 
armastavad.
On oluline, millises suunas 
me liigume, mitte kus me ole-
me

Oleme klassijuhatajad, 
aineõpetajad või juhid - sel-
ge eesmärgi püstitamine on 
eeltingimuseks, mille suu-
nas liikuda, mille täitmist 
mõõta ja sealt uusi eesmär-
ke seada.

Õpetajana pean uskuma 

Meie KG, 20. oktoober 2010

endasse; et olen õiges kohas, 
teen vajalikku asja, armas-
tan oma tööd ja õpilasi, keda 
õpetan. Kui usun enda tege-
mistesse, usun ka õpilastes-
se ja kolleegidesse.
Lõbu ja tähelepanu on hap-
nik, et teha paremat äri

Töö, mida  teeme, ei saa 
olla vaid sundus ja kohus-
tus. On ohtlik suhtuda töö-
tegemisse kui vaid raha 
teenimise võimalusse. Nau-
tigem seda, mida teeme, et 
tunniandmine ei oleks meile 
vaid rutiin, vaid ühendagem 
mõnus kasulikuga. 

Meie teadmised ja koge-
mused läbi huvitava mater-
jali käsitluse. Ja tähelepa-

nu - pangem tähele õpilast. 
Mõjutagem teda oma hu-
vi, entusiasmi ja positiiv-
se suhtumisega. Nii ei pea 
me tunnistama, et enamikel 
noormeestest on 9. klassi lõ-
puks õppimise isu läinud 
ega seisma silmitsi faktiga: 
25-65 aastasi mehi kõrghari-
dusega on vaid 26%  ja üli-
õpilastest noormehi 40%
Mart Laari määratluse jär-
gi on Eesti tuleva kümnen-
di peaeesmärk hoida „saba 
püsti“ (st. olla julge)

Vaata ka fotot leheküljelt 
10. Tasub teha ainult seda, 
millest ise rõõmu tunned.
(Siis, teadagi, on saba rõn-
gas).

Ei tohi alahinnata lolle, sest 
niikaua, kui targad diskutee-
rivad, vallutavad lollid kind-
luse

Niisiis, miks peaks Too-
mas Tamm tahtma meie kala 
osta? Konverentsilt jäi kõla-
ma mõte, et nii peaks igaüks 
aegajalt küsima. 

Olgu siis õpetaja klassi 
sisenedes, õpilane enda tu-
levikku planeerides või kool 
või mistahes firma enda tu-
levikku kavandades.

Konverentsi mõtteid 
vahendasid Urve Aedma, 

Maren Asumets, Ave Jõgi, 
Maret Martinson, Marit Tarkin

KG võidutses sel aastal Koolitopil 
Neljapäeval, 14.10 toi-

mus Orissaares Saare maa-
konna põhikoolide võistlus-
mäng KOOLITOP 2010.

Kokku võistles 13 põhi-
kooli ning lõppkokkuvõttes 
saavutas esikoha KG, teiseks 
tuli Kihelkonna põhikool ja 
kolmandaks Valjala põhi-
kool.

Võistlus koosnes sport-
likust teatevõistlusest (KG 
III), loovülesandest (KG I) ja 
teadmiste teatejooksust (KG 
V).

Kombineeritud teate-
jooksu ülesanded mõtlesid 
välja Orissaare gümnaasiu-
mi õpilased ning võistlejail 
tuli lisaks jooksmisülesan-
netele osata ka paberlennu-
kit voltida.

Teadmiste teatejooksus 
tuli õpilastel vastata 10 ai-
ne küsimustele: näiteks iga 
kooli 9. klassi õpilane vas-
tas kirjanduseküsimusele, 7. 
klassi õpilased lahendasid 
matemaatikaülesandeid jne.

Loovustopis said aga 
kõik ühesuguse pildi, kus 
oli kujutatud inimpüramiid. 
Võistlejad pidid mängima 
1 minuti jooksul situatsioo-
ni, mis EELNEB pildil kuju-
tatud ajahetkele ning peale 

fikseerimist tuli jätkata näit-
lemist, mis JÄRGNEB pildil 
peatatud ajahetkele.

Samal ajal, kui lapsed 
võistlesid, õppisid huviju-
hid oma töötoas Janne Hint-
si eestvedamisel tegema lii-
vatrükitehnikas kaarte.

Kõigi üksikalade kolm 
edukamat pälvisid tänukirja 

ja kommikoti ning kolm üld-
võitjat said rahalise preemia.

Kooli esindasid :
Mari Tiitson 5. b
Kadi Riin Kanemägi 5. b
Henri Kelder 6. a
Ave Mägi 6. a
Cäroly Kirs 7. a
Kristina Liiv 7. a
Karmen Tamsalu 8. a

Laura Põder 8. a
Brenda Rauniste 9. a
Kati Vahter 9. a
Tänan kõiki vahvaid 

võistlejaid- Parim tulemus 
üle aastate!

Anneli Meisterson, 
noorsotöö osakonna juhataja

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

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Ujumise perespordipäev tähistas juubeliaastat            
Pühapäeva hommikul 

oli Kuressaare Gümnaa-
siumi ujula täis siginat ja 
saginat, algamas oli suur 
perespordipäev, millega 
tähistasime ujumisspordi 
100. juubelipäeva.

 Esimeseks ürituseks oli 
vesiaeroobika, bassein täitus 
ligi 40 osalejaga. Koos võim-
lesid nii emad ja isad kui ka 
lapsed. Paljudele oli see es-
makordne treening vees ja 
seega elevust palju. Uju-
misnuudel ei tahtnud kohe 
kuidagi vee all püsida, aga  
muusikarütmis tehti  kaasa 
nii, kuidas keegi jaksas. Tä-
nud  treener Kersti Tiider-
mannile!

Järgnes ujumisvõistlus. 
Stardipukkide taha kogunes 
25 võistlejat. Väikesed tüd-
rukud ja poisid pidid läbima 
basseinipikkuse nii kõhu-
li kui selili. Parimad tüdru-
kud krooliujumises olid 
Grete Neilinn, Anna Teresa 
Nurk, Diana Ley, Katri Ma-

ripuu, Anna Lee Schiff.  Seli-
liujumises jällegi parim Gre-
te Neilinn, järgnesid Anna 
Teresa Nurk, Liisabel Rang, 
Diana Ley ja Katri Maripuu. 
Poistest võidutses kahel alal 
Silver Vahstein, kellele na-
pilt kaotas Juhan Soon. Kol-
mandad kohad kuulusid va-
baltujumises Joosep Haugile 
ja seliliujumises Karl Sirelile. 
Tublid olid ka vennad Jaa-
gup ja Daniel Rüütel.

Keskmises vanusegru-
pis poistele oli parim kol-
me võiduga Tauri Põldema, 
kes võitis 50m vabalt, selili 
ja liblika.  Kert Mandel võitis 
50m rinnuli, teine oli ta 50m 
vabalt- ja  selilistiilis. Henri 
Kelder oli teine 50 rinnuli- ja 
liblikujumises ning kolmas 
vabaltujumises. Vaiko Ode-
rile kuulusid kolmandad ko-
had selili- ja liblikujumises. 
Karl Villem Viss oli kolmas 
rinnuliujumises.

Vanematest  tüdrukutest 
võitis 50m vabalt ja rinnuli 

Kadi Maripuu. 50m selili ja 
liblikat Riin Nõukas. Kirsti 
Kask oli teine selili ja rinnu-
liujumises. Mona Schiff kol-
mas rinnuliujumises.

Vanematest poistest või-
tis Marten Truu 50m vabalt- 
ja liblikujumise, teine oli sa-
madel distantsidel Kevin 
Schultz.

Eriti meeleolukas oli 
perede teateujumine, kus 
võistkonda kuulusid 2 täis-
kasvanut ja 2 last. Bassei-
nipikkuse pidi esimene 
läbima lestadega, teine uju-
mismadratsiga, kolmas pal-
liga ja neljas parvega. Võist-
lustulle asus 6 võistkonda. 
Parima ajaga võitis võist-
kond sugulased koosseisus  
Katri Maripuu, Kadi Ma-
ripuu, Triin Rannamaa ja 
Norma Helde. Auhinnali-
sele teisele kohale tuli pere-
kond  Anna Lee, Mona, Elen 
ja Raul Schiff.  Kolmas koht 
kuulus võistkonnale Sugu-
kond S-le koosseisus  Kaur 

Saar, Kaur Sirel, Karl Sirel ja 
Annika Sild

Osalejate kommentaa-
rid päevale: mõnus, meeldis 
võistelda, vesiaeroobika-ras-
ke, aga hea, väsitas, äge tea-
teujumine, tore päev oli.

Kõigile osalejatele jäi mä-
lestuseks nimeline diplom ja 
kaela riputati magus medal, 
võitjatele jagati auhindu.

Täname ürituse toetajat 
Kultuurkapitali Saaremaa 
ekspertgruppi ja kõiki meie 
tublisid abilisi!

Norma Helde, 
ujula juhataja
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Pildista midagi 
päris ise!

Väga laia silmaringi esinda-
jate ühendus "Päriscope" (vt. ka 
persikoop, skoop, päris) kuulu-
tab välja selle aasta esimese foto-
konkursi teemal "Taustatu".

Tingimused:
- foto esitada digitaalsel kujul
- kuni 5 tööd ühelt autorilt
- fototöötlusprogrammidega 

muutmata
- soovi korral võib kasutada 

varjunime aga autori pärisnimi 
peab olema korraldajatele teada.

Fotod saata aadressile peris-
koop1@gmail.com märksõnaga 
"taustatu". Tähtaeg: 22. novem-
ber 2010 Parimaid töid kasuta-
takse KG mainekujunduskam-
paania raames.

Taustatu;)


