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Lugmise muutsid huvitavaks möödunud kevadel ka Ivar ja Taavi

Juht tänab

Teated

Ettelugemise päev
Eelmine kolmapäev oli 
kindlasti erilisem kui mõ-
ned eelnevad ja ehk ka tu-
levased vennaspäevad, 
sest sel päeval said paljud 
põhikooli õpilased vastu-
se küsimusele: „Kes oli 
Henno Käo?“.

 20. oktoober oli nimelt 
ettelugemispäev ja mina 
koos muheda Mikk Maasi-
kuga moodustasime lahing-
paari, kelle ülesandeks oli 
kostitada kaasõpilasi vahva-
te lugudega. Ka meie kollee-
gid Argo ja Mairo töötasid 
sama eesmärgi nimel. Muut-
sime põhikooli õpilaste päe-
va värvikamaks just Henno 
Käo raamatu „Noorpaga-
na lood“ filosoofiliste ning 
samas meeltlahutavate lu-
gudega, kust ei puudunud 
armastus ega ka suured jär-
vekoletised. Enne raamatu 
kallale asumist jutustasime 
veidike Henno Käost: Saa-
remaa poisist, kes astus kir-
jandusse algselt hoopis raa-
matute illusteerijana. Autori 
enda poolt joonistatud pilti-
dega raamatu humoorikalt 
ja kergelt kirja pandud pa-
lad jõudsid lihtsalt kuulaja-
teni ning panid neid kind-
lasti ühiselt mõtlema, luues 
sellega suurema ühtekuu-
luvustunde. Toreda päeva 

punktiks saime kuulda alg-
klasside õpilaste omaloo-
mingulisi lugusid asjade 
tekkimistest, mis, kusjuures, 
olid vägagi originaalsed. Et-
telugemise päev on tore ta-
va ja kuigi loetakse ette vaid 

lasteraamatuid, on see siis-
ki väärt traditsioon ka vane-
matele inimestele mõeldes.  
Me tulime, me lugesime, me 
läksime... kuid tuleme veel!

Henri Kaus, 12. a

Tänan õp Merle Tusti-
tit ja Mai Randa I kooliastme 
veerandilõpu aktuse korral-
damise ja läbiviimise eest!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Suure Teatriõhtu 2010 „Va-
nasõna elab ikki ega vana-
sõna mädane!“ esinemis-
järjekord

Suurel Teatriõhtul 
25.11.2010 astuvad publiku 
ette näitetrupid alljärgnevas 
järjekorras:

1. 11. B „Parem hilja kui 
mitte kunagi ehk Pealkiri 
puudu!“

2. 10. B „Võlg on võõra 
oma“

3. 12. C „Kõrbes pole pär-
litel väärtust“

4. 11. A „Hommik on Õh-
tust targem“

5. 12. B „Kes head ei 
mõista, peab kurja kartma“

Vaheaeg 15 minutit
6. 12. A „Võta naine kõr-

vadega, ära võta silmadega 
ehk November Tallinnas“

7. 10. A „Räägi midagi 
naisele või pane plakat välja, 
see üsna üks"

8. 11. C "Kuidas maa, 
nõnda rahvas"

9. 10. C " Neegrid ühikas 
a´la - pada sõimab katelt ... "

10. 12. D „Julge hundi 
rind on ...“

NB! Kavalehti (13 ek-
semplari) ootab korraldus-
komisjon novembri teise nä-
dala alguseks 8. novembriks.

Täpsem info üleval eesti 
keele osakonna artiklite juu-
res kooli kodulehel. (aadres-
sil http://www.oesel.ee/kg)

Vahvat teatritegemise ae-
ga!

Marit Tarkin, 
Suure Teatriõhtu peakorraldaja

MÖH?! Ühiskool. Mis see on?
22. ja 23. oktoobril toimus 

Kuressaare Gümnaasiumis 
esimene MÖH?! Ühiskool. 
MÖH?! ehk Meie õpime 
homseks?! ühiskooli ees-
märgiks oli avardada noor-
te pilti ühiskonnast ja polii-
tikast, kaasata neid rääkima 
ning omandada teadmisi lä-
bi arutelu poliitikutega. 

Kahe päeva jooksul astu-
sid noorte ette Urve Tiidus 
teemaga “Meedia ja meedia-

ga suhtlemine”, Igor Gräzin 
teemaga “Poliitika kui dep-
ressioon ja enesetapp”, Kalle 
Laanet teemaga “Ühiskon-
na valitsemine”, noorpolii-
tik Merilin Kreem ja Ingrid 
Tilts teemaga “Rahvusva-
heline suhtlemine” ja Mai-
du Varik teemaga “Avatud 
ühiskond”.

Ürituse idee algatajaks 
oli MTÜ Just See ning koos-
tööpartneriteks olid Saare-

maa Õpilasesesinduste Liit, 
Kuressaare Gümnaasium ja 
Saaremaa Õpilasesesinduste 
Liit. Tagasisidest selgus, et 
kõige rohkem meeldis noor-
tele vestlus Igor Gräziniga. 
Korradajad loodavad, et sel-
leaastane MÖH?! ei jäänud 
esimeseks ega viimaseks, 
vaid järgmisel aastal on jäl-
le noortel aega kokku tulla ja 
homseks õppida.

Mairo Tänav, 
12. a 

Suur tänu kõigile ettelu-
gejatele ja nende juhendaja-
tele toreda päeva eest!

Marit Tarkin ja Grete Pihl, 
ettelugemispäeva korraldajad 
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Majandussuuna õppekäik
12. klassi ärisuuna õpila-

sed käisid esimese veeran-
di viimasel neljapäeval uu-
rimas ärimaailma praktilist 
poolt. Külastasime kahte vä-
ga erinevat firmat: Tesman 
Autot, mis tegeleb automüü-
gi, remondi ja ülevaatusega, 
ja Trelleborgi, mis valmistab 
kummidetaile.

Tesman Auto asub Ku-
ressaares Kihelkonna maan-
teel hoones, kuhu firma 
2003. aastal kolis. Saime üle-
vaate firma siseruumidest. 
Nägime remondiosakonda 
ja ka ruumi, kus ülevaatust 
sooritatakse. Meile kinnita-
ti, et auto ülevaatuse ruumi-
dest vigadega kindlalt välja 
ei saa. Meile tutvustati fir-
ma ülesehitust ja räägiti ma-
su mõjudest firmale. Näiteks 
on mitmed vanemad inime-
sed eurokartuses koju kogu-
tud sularaha eest autot ost-
mas käinud.

Trelleborg on aga soo-
tuks teistsugune firma. Ena-
mik hoonest oli ainult üks 
tohutu suur ruum, kus valit-

ses palavus ja kummilõhn – 
tootmisruum. Inimesed töö-
tasid üpris suurte metallist 
masinate taga, kus pressiti, 
sulatati, lõigati kummi. Ko-
hustuslik oli kanda kõrva 
troppe, sest pidev masina-
te töötamise heli võib kõr-
vakuulmisele viga teha. Fir-
ma laoruumid olid samuti 
suured ja kõrgustesse pür-
givad, kus hoiti saabunud 
toorkummi ja valget puhas-
tuskummi. Erilist tähelepa-
nu pööratakse kummide-
tailide kontrollimisele, sest 
tehasest ei tohi väljuda de-

fektseid osi. Eraldi ruumides 
istusid kontrollijad, neil oli  
igal oma laud, lamp, tool ja 
kast, kuhu kontrollitud osad 
pandi. Ja järgmine kontroll 
toimus suures masinateruu-
mis, kust edasi suundusid 
detailid juba lattu, millest 
need tehasest välja viidi.

Sellised õppekäigud eri-
nevatesse firmadesse on va-
jalikud, sest äri olemuse 
mõistmiseks on vajalik nä-
ha ka selle reaalset väljundit.

Kerttu Olesk, 
12. c

Teated
Robootika ja füüsika ring

Kõik 5.-12. klassis käivad 
noored, keda huvitavad robo-
tid ja tehnoloogia! 

Neljapäeval, 4. novemb-
ril kell 16.00 ruumis 215 on  
võimalus osa võtta Kuressaa-
re Gümnaasiumi robootika ja 
füüsika ringi sissejuhatavast 
kohtumisest. 

Esimese kohtumise tee-
mad: robotid ning nen-
de kasutamine, senine ro-
bootikaalane tegevus KG-s, 
tutvumine abiturientide poolt 
ehitatava jalgpalliroboti pro-
jektiga (projektis osalejad ja-
gavad oma muljeid ja koge-
musi robootika köögipoolelt), 
LEGO-roboti demonstrat-
sioon, ringis osalejate regist-
reerimine.

Ringis osaleja saab üle-
vaate kaasaegse tehnoloogia 
sisust. Omandab kogemusi 
meeskonnatööst. Õpib vähe-
malt algtasemel programmee-
rima. Omandab kogemusi 
tehnilistel erialadel edasiõp-
pimiseks. Teeb valmis vähe-
malt ühe roboti. 

Olle Arak, 
ringi juhendaja

7. a teadmisterikas päev Tallinnas
Laupäeva, 23. oktoobri 

varahommikul alustas 7. a 
klass oma  klassireisi Tallin-
nasse. Selle toreda sõidu sai-
me tasuta tänu Avatud Eesti 
Fondile, kelle projektist me 
osa saime.

Tee peal  oli mõnel pool 
isegi  lumi maas, nii et vaa-
tamist jagus. Kui Tallinnasse 
jõudsime, oli kõigil hirmus 
väsimus peal, sest neli tundi 
bussis istumist pole naljaasi. 

Oma päeva Tallinnas 
alustasime Okupatsioo-
nimuuseumist, kus oli nii 
mõndagi põnevat, mida hu-
viga jälgida. Lisaks eseme-
listele ajalooallikatele olid 
stendidele paigutatud  te-
leviisorid, kust oli võimalik 
vastavalt ajajärgule vaadata 
temaatilisi filme. Muuseumi 
seinte ääres seisis hästi pal-
ju kohvreid, mis paljudele 
tekitas küsimuse: „Miks?“ 
Vastus oli väga lihtne. Need 
kohvrid olid inimeste omad, 

kes Eestist sõja ajal olid sun-
nitud põgenema. Palju-
del stendidel oli hulgaliselt 
okupatsioonideaegseid ese-
meid.  Peale selle võis muu-
seumis näha suurt paati, 
millega Hiiumaalt sõja jalust 
põgeneti Gotlandile, hiigel-
suurt meremiini, spetsiifili-
si  toole, omaaegseid  telefo-
niputkasid ning ka tolle aja 
autosid. Isegi vanglauksed 
olid kohale toodud. Põranda 
alt oli näha salvestusaparaat 
koos pealtkuulamistoru-
ga. Allkorrusel aga oli välja 
pandud omaaegseid skulp-
tuure. 

Muuseumisse minnes 
saime küsimused, millele pi-
dime vastused leidma. Pea-
le ringkäiku muuseumis te-
gime väikse koosistumise 
ja arutasime läbi vastused   
ning muuseumis nähtu. 

Edasi liikusime AHHA 
keskusesse. Kuna 1. jaanua-
rist 2011 tuleb Eestis kasutu-

sele euro, oli pool keskuset  
euroga  tutvumiseks. Seal 
sai mängida euroteemalisi 
mänge ja uurida rahatähti. 

Keskuses edasi liikudes 
tuli juba huvitavaid tead-
miste ja ajuarendamise män-
ge. Proovile pandi nii sinu 
mälu kui ka kiirus, osavus, 
jõud. Sai lennata kosmose-
ruumi.

Kui keskuses oli kõik 
vaadatud ja proovitud, oli 
enamikul juba suur tahtmi-
ne minna linnaga tutvuma. 
Siis andiski õpetaja meile va-
ba aja,  kuni pidime hakka-
ma koju tagasi sõitma.

Päev oli suurepärane. Sai 
teadmisi, kuid sai ka rohkem 
olla oma klassiga koos, mis 
kindlasti parandab õpilas-
te omavahelisi suhteid. Soo-
vin, et selliseid päevi saaksi-
me ette võtta rohkem.

Kristina Liiv, 
7. a klass

Ärikursuslased Trelleboris

Põhikooli teatriõhtu „Tee 
enne, kiida pärast“

KG kirjanduspäevade 
raames toimuv Põhikooli 
teatriõhtu algab 18. novemb-
ril 2010 kell 18:00 kooli aulas.

1. 5. a „Julge hundi rind 
on rasvane“ 2. 5 .b „Teeb 
suuga suure linna, käega ei 
kärbse pesagi“ 3. 6. a „Igaüks 
peab oma tee ise leidma“ 4. 6. 
b „Ära hõiska enne õhtut“ 5. 
7. a „Tegude hääl on valjem 
kui sõnade“ 6. 7. b „Üks va-
na sõber on parem kui kaks 
uut“ 7. 8. a „Rääkimine hõ-
be, vaikimine kuld“ 8. 8. b Ei 
see ole mees, kes ameti saab, 
vaid see, kes ametist kinni 
peab“ 9. 9. a „Vaga vesi, sü-
gav põhi“ 10. 9. b „Näe palju, 
kuule palju, ära palju pajata“

15.-18. novembrini on 7.-
9. klasside eesti keele ja kir-
janduse tunnid pühendatud 
teatrile. Õpitakse lavalist lii-
kumist, lavakõnet ja tehakse 
teatriõhtu peaproov. Klassi-
juhatajad, kes soovivad tun-
dides osaleda, pöörduda ai-
neõpetajate poole. Sisukaid 
proovitunde ja edukat esine-
mist teatriõhtul!

Heidi Truu, 
teatriõhtu peakorraldaja
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TAGASI KOOLI ehk 6 aastat hiljem
Kadri Kakkum lõpetas 

Kuressaare Gümnaasiumi 
2004. aastal. Seejärel on tema 
elus palju põnevat juhtunud. 
Ülikoolis on Kadri lõpeta-
nud rahvaluule ja kirjanduse 
eriala, erinevad õpilasvahe-
tuse programmid pakkusid 
maailma avastamise aastaid 
Ameerikast Lapimaani. Het-
kel töötab Kadri Kose güm-
naasiumis eesti keele ja kir-
janduse õpetajana. Reedesel 
päeval enne vaheajale mine-
kut aga oli Kadri taas oma 
koolis klassis 305, samas 
ruumis, kus ta kunagi kesk-
mises reas eelviimases pin-
gis istus, ent nüüd oli Kad-
ri klassi ees ja õpetas. Vahva 
oli, suur tänu Sulle!

Kadri mõtteid koolist ja te-
gemistest

KG  juures on  midagi, 
mis ikka aeg-ajalt end üle 
vaatama kutsub. Usun, et 
osa sellest on seotud salapä-
rase koolivaimuga, mida on 
sõnadega raske määratleda. 
Oma kodukooli juures hin-
dan seda, et õpetajad mäle-
tavad oma juba lõpetanud 
õpilasi ning uurivad sõbrali-
kult käekäigu järele. See on 
miski, mida igal pool ei näe. 
KG praeguseid õpilasi koha-
tes meeldib mulle nende ise-
tegemise vaimsus. Kas on 
see väitlus, MÕH või sport 
-- see on just see, mis an-
nab akadeemilisele haridu-
sele vajaliku tasakaalu. Ning 
õpetab aja kasutamist.

Projektist Noored Kooli

Olen hetkel Noored Koo-
li programmi 3.lennu osa-
leja. See programm annab 
neile noortele aktiivsete-
le inimestele, kellel on vei-
di rohkem sotsiaalset närvi, 
võimaluse koolis õpetaja-
na töötada. 2 aasta jooksul 
saame igakuiselt koolitusi 
psühholoogiast, pedagoo-
gikast, juhtimisest, projekti-
de läbiviimisest, aga ka aja 
kasutamisest, stressi enne-
tamisest etc. Pärast seda ot-
sustab igaüks ise, kas tahab 

õpetajana jätkata või midagi 
muud teha. Kuna meie toe-
tajad on erinevad ettevõt-
ted, oleme käinud nt juhti-
miskonverentsidel, samas 
annab seotus Ameerika sõ-
sarprogrammiga häid välis-
koolituste võimalusi. Prog-
rammi üheks eesmärgiks 
on anda õpetamisvõimalus 
nendele, kellel muidu õpe-
tajaharidus puudub, ent ta-
haksid end proovile panna. 
Ma arvan, et õpilastele on 
samuti mõnus vaheldus, kui 
aeg-ajalt satuvad nad kelle-
gi tundi, kes toob neile näi-
teid hoopis nt eraettevõtlu-
sest või mõnes muus riigis 
elatud ajast.

Kadri ja Kose Gümnaa-
sium

Just selle programmi 
kaudu töötan hetkel teist 
aastat Tallinna lähedal Ko-
se gümnaasiumis eesti kee-
le ja kirjanduse õpetajana. 
Kuigi kooli lühend on meilgi 
KG, ei kasuta seda seal kee-
gi. Need kaks kooli on päris 
erinevad, ent õpilased on sä-
rasilmsed mõlemal pool. Ko-

se gümnaasiumi eripära on 
see, et alates 7.klassist jao-
tatakse õpilased eesti kee-
les ja matemaatikas kolmeks 
erinevaks tasemerühmaks. 
Nii õpivad nendes gruppi-
des koos tegelikult paralleel-
klassides käivad õpilased. 
Samuti on Kose koolis palju 
spordihuvilisi, populaarse-
mateks aladeks on korvpall 
ja kergejõustik.

Õpetajatööst

Arvan, et õpetajatöö olu-
lisust on alahinnata väga 
raske. Need õpilased, kes 
meil iga päev tunnis on, on 
ju needsamad, kes hakka-
vad 10-20 aasta pärast Eesti, 
aga miks ma mitte Euroopa 
ja maailma asju mõjutama 
ja korraldama. Nii et meile 
on antud võimalus tulevas-
te tegijatega mingi aeg koos 
töötada ja nende kujunemist 
toetada. Noortel õpetajatel 
on seda ehk lihtsam mõis-
ta, olles oma õpilastest vahel 
vaid mõned aastad vanem. 
Samas oli esimesel aastal vä-
ga raske magamiseks aega 
leida, sest tundide etteval-

mistamine on aeganõudev 
töö. Ka kirjandite või loetud 
raamatute analüüside luge-
mine võtab omajagu tunde. 
Selle korvab aga õpilaste-
ga suhtlemine, mis on minu 
arust üks ägedamaid osi mi-
nu töös. Eks nad küsivad va-
hel päris teravmeelseid küsi-
musi, ent huumoriga võttes, 
olen vahel kade ka, miks ma 
ise selliste mõtete peale ei 
tulnud.

Tulevikust

Seda, kui kauaks ma koo-
li tööle jään, ma ei tea. Ma 
arvan, et praegune ühis-
kond vajab ka neid inimesi, 
kes suudavad pigem erine-
vates olukordades kohane-
da, ümber õppida ja kasvõi 
uuesti alustada. Olen seda 
meelt, et tulevikku plaani-
des ei ole võimalik valesid 
otsuseid teha, iga kogemus 
annab arenemisele midagi 
juurde. Oluline on teha se-
da, mis meeldib, ja olla val-
mis muutusteks. Jõudu mei-
le!

Vestlesid Kadri Kakkum ja 
Marit Tarkin

Kadri Kakkum  klassi ees. Foto: Marit Tarkin
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Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Nädal Valjala Põhikoolis
4. - 8. oktoobrini veetsi-

me meie Kaisaga oma koo-
linädala Valjala Põhikoolis 
ning koostame sellest nüüd 
projekti. Nädal osutus ooda-
tust veelgi paremaks. Õpeta-
jaid oli informeeritud ja ka 
nemad olid konsulteerinud 
meie aineõpetajatega. Kuna 
Valjalas oldud aja sisse mah-
tus ka õpetajate päev, saime 
jälgida, kuidas saavad sellel 
päeval hakkama üheksandi-
kud. Nädala jooksul vaatle-
sime tunnidistsipliini, õpeta-
jate suhteid õpilastega ning 
vastupidi õpilaste-õpetaja 
suhteid ja ka õpilaste oma-
vahelist läbikäimist. Küsit-
lused koostasime koolivägi-
valla ja huvitegevuse kohta. 

Õpetajate päev möödus 
meeldivalt. Hommikut alus-
tati väikese aktusega, kus 
esinesid 9. klassi õpilased 
lauluga, sõna võttis direk-
tor Aive Mõistlik ja õpetaja-
te päeva direktor Maige Val-
lik. Kõiki õpetajaid õnnitleti 
eraldi ning määrati asendus-
õpetajad, kelleks olid ühek-
sandikud. Aktus lõpetati  et-
teastega õpetajate poolt ning 
koolipäev võiski alata. Tun-
nid olid tehtud lihtsamaks, 
peaaegu igas tunnis oli va-

ja täita ainult tööleht. Tolle 
päeva õpetajad käisid üks-
teist tundides aitamas, kui 
õpilased ülekäte läksid. 

Tuleb tõdeda, et maa-
koolis on tunnidistsipliini-
ga lood paremini kui meie 
koolis, põhjuseks võib ol-
la õpilaste arv. Valjala koo-
li 7. klassis õppis tol näda-
lal koos meiega 13 last, mis 
moodustab umbes poo-
le meie klassi õpilaste ar-
vust. Õpilaste hinded koo-
lis on head, julgen koguni 
öelda, et väga head. Tunnis 
tehakse usinalt kaasa ja ol-
lakse aktiivsed vastajad.  Va-
hetunnid veedetakse enam-
jaolt võimlas palli tagudes 
või õues või garderoobis 
sõpradega mõnusalt aega 
veetes. Õpilaste omavaheli-
sed suhted on tõsiselt väga 
head, kõik saavad omavahel 
hästi läbi, keegi ei ütle hal-
vasti, koolivägivalda ei esi-
ne ja kõik aitavad kõiki, kui 
vaja on. Koolis on ette näh-
tud söögivahetund, see on 
jaotatud kahe vanuseastme 
vahel, 1.-5. klass ning 6.-9. 
klass. Toit on juba kokkade 
poolt lauale valmis pandud, 
nii et igaüks on kohustatud 
endale ise paraja portsu tõst-

ma. Õpetajad teevad omalt 
poolt kõik, et tund mööduks 
lihtsalt ja rahulikult ning et 
tunnis oleks ka veidike nal-
ja. Kool oli seestpoolt väga 
kodune ja sinna oli hommi-
kul väga mõnus ja rahulik 
minna. Kõige olulisem, mis 
meile kooli juures meeldis 
ja kõige enam meelde jäi, oli 
koolikell. See oli tohutult ar-
mas heli, mis siiani kõrvus 
heliseb, kuid see oli ka asi, 
millest oli kõige raskem loo-
buda. See nädal tekitas vä-
ga sügavaid emotsioone ja 
sealt oli raske ära tulla. Val-
jala Põhikooli direktor lau-

sus viimasel päeval omalt 
poolt, et tal oli väga meeldiv, 
et meie sinna kooli tulime ja 
tutvusime nendega. Jätsime 
neile väga positiivste ja tar-
kade õpilaste mulje, kes on 
igatpidi aktiivsed. Igatse-
me sealseid õpilasi ja õpeta-
jaid ning loodame, et Valjala 
Põhikool võiks olla üks nen-
dest koolidest, mis on meie 
kooli sõpruskool. Loodame 
edaspidigi seotud olla ning 
teha nendega koos ühispro-
jekte ja uurimusi. 

Kristina Liiv 7. a ja Kaisa 
Maimann 7. b.

Tund Valjala Põhikoolis

Õpetajad olid koolivaheajal 
aktiivsed.

26. oktoobril toimunud Tiig-
rihüppe ideelaadal osalesid ak-
tiivselt ka KG õpetajad: Rai-
li Kaubi Tikitiigri, Madli-Maria 
Naulainen ühiskonnaõpetuse 
ja Maidu Varik rahvusvaheliste 
projektide boksis.

Ideelaadale eelnenud hari-
duskonverentsi vastuvõtul tun-
nustati ka õpetajate metoodi-
liste vahendite konkursi "Täna 
samm, homme teine" parimaid 
töid. 14 parima hulka kuulus ka 
KG õpetaja Sirje Kereme töö.

*** Pildi allkiri ***

Foto: Raili Kaubi Tiigrihüppe ideelaadal


