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Juht tänab
Suur tänu Merle Rekayale kirjandusviktoriini
ja Heidi Truule ning tema
asendamatule õpilasabiväele Põhikooli Teatriõhtu väga hea korraldamise ja läbiviimise eest!
Marit Tarkin,
humanitaarosakonna
juhataja

Tänan 9. a õpilast Kati Vahterit, kelle kunstitöö oli Põhikooli Teatriõhtu Grand Prixi auhind, ja 4. a
klassi õpilasi, kes oma kunstitöö Põhikooli Teatriõhtu
jaoks annetasid: Artur Fredrik Alpstål, Kaspar Altmäe,
Maksim Losnikov, Marcos
Mägi, Gregor Metsmaker;
tänan korraldustoimkonna
liikmeid: Sissel-Maria Mägi
8. b, Liis Lepik, Minni Meisterson, Laura Oolup, Brenda Rauniste, Birgit Verbitski, Kati Vahter 9. a; tänan 9.
a ja b klassi saali ettevalmistamise eest; tänan korraldustoimkonna õpetajaid: Gert
Lutter, Arvi Tanila, Marit Tarkin, Maret Laurson,
Merle Rekaya.

Lk. 1-3

Põhikooli Teatriõhtu oli igati positiivne

Lk. 4

KG väitlusklubi sõnasõjas SÜGikatega ja
vabariigi parimatega

Lk. 5

A. Mälgu rannajutude konkursil said KG
õpilased 4 preemiat

Põnevusrohke Põhikooli Teatriõhtu

Heidi Truu, Põhikooli
Teatriõhtu korraladaja
Proua Kräsupea selgitab direktorile olukorda klassis. 7. a grand prixi etendus “Tegude hääl on valjem kui sõnade”

Tänan 16. ülekoolilise kirjandusviktoriini korraldustoimkonna õpetajaid:
Grete Pihl, Urve Aedma,
Anu Rand, Raina Tiidovee,
Katrin Keso-Vares, Heidi
Truu, Malle Tustit, Maret
Laurson, Eve Tuisk, Marit
Tarkin, Gert Lutter ja kõiki klassiõpetajaid, kes küsimusi ette valmistasid; tänan
korraldustoimkonna õpilasi:
Kadri Saar, Kertu Saarem,
Carmen Ling, Tiina Tammejuur ja 10. b klass.
Merle Rekaya,
kirjandusviktoriini
korraldaja

Sünnipäevad
Grete Pihl
Maren Aaviste
Raina Rääp

26.11
28.11
30.11

Menukas Põhikooli Teatriõhtu leidis aset 18. novembril algusega kell 18.00.
Saal oli täis ootusärevust ja
lootusi, paanikat ja närve,
mis andsid alla või hoopis
unustati pärast lavale minekut. Teemaks olid valitud vanasõnadel põhinevad
näidendid ning sellest tulenes ka õhtu üldine deviis:
"Tee enne, kiida pärast." Kui
suured ettevalmistused olid
valmis, rahvas maha rahunenud ja õhtujuhtide sissejuhatus kõneldud, sisenesid
suure aplausiga kohtunikud
ning õhtu võis alata.
Esimesena astus üles
5. a klass näidendiga “Julge hundi rind on rasvane”.
Etendus rääkis julgest jäne-

sest, kes tegi hundile “tuule
saba alla”. Klass säras oma
julge esinemisega – lisaks
näitlemisele esitasid osalejad kaks vahvat laulu ning
silma jäid ka toredad jänesekostüümid.
Teisena tulid lavale 5. b
klassi õpilased tükiga “Teeb
suuga suure linna, käega ei
kärbse pesagi“ Etendati lugu Priidu Kiidukukest, poisist, kes oskas vaid kiidelda..
Näidendi võlu ehk peituski
selle lihtsuses ja mõnusates
riimides. Palju andis juurde hea diktsioon ning osav
näitlemine. Nii teenitigi välja laureaaditiitel.
6. a tõi lavale ühe varga
sotsiaalsed probleemid näidendis nimega “Igaüks peab

ise oma tee leidma.” Ei puudunud sügavmõttelisus ega
ka pisikesed killud.
6. b esitas aga oma õpilase Anna-Maria Lesta kirjutatud näidendi “Ära hõiska
enne õhtut.” Tegu oli žürii
arvates väga tõetruu koolielu kajastusega.
7. a astus lavale kireva
ja ülinaljaka tükiga “Tegude hääl on valjem kui sõnade.” Kujutati üsnagi ebatavalist koolielu, mis näis
nagu õudusunenägu õpetaja
Kräsupeale. Kõik tegelased
oli võrratud ning lõbusad ja
näitlemine super – nii määratigi just 7. a klassile grand
prix.
Publiku nunnumeetri pani aga tõusma 7. b näidend
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19. novembril toimus
koolis erinevaid tegevusi,
mille eesmärgiks oli teadvustada õpilastele vägivallavaba päeva olemasolu. Päeva kordamineku eest tänud
õp Anneli Meistersonile,
Kaarin Peedile, Kaja Puckile, klassijuhatajatele, sotsiaalteatri ja esmaabi noorte grupile, tehnikameestele.
Samuti kõigile õpilastele, tänu kelle kaasalöömisele said
erinevad tegevused toimuda. Märka neid, kes on Sinu
ümber, hooli ja ole tähelepanelik.
Maret Martinson,
tugikeskuse juhataja

Kertu Laasma ja Aili Allas (9. a kl) ning juhendaja Ene Pidmann. Tänu eduka esinemise eest maakonna
kunstikonkursil!
Raili Kaubi,
kunsti - ja käsitööosakonna
juhataja

Teated

29. november - 3. detsember on Kuressaare Gümnaasiumis matemaatika ainenädal.
Esmaspäeval
toimub
peast arvutamise ja aritmeetika võistlus. Teispäeval on
matemaatiline teatevõistlus.
Kolmapäeval toimub nuputa
võistlus. Neljapäeval on matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Reedel tehakse nädalast
kokkuvõte.
Kõik on oodatud osa võtma! Esimese kolme võistlusega saavad kindlasti hakkama
ka KG õpetajad :)
Matemaatikaõpetajad
Kolmapäeval, 24. novembril kell 18:00 on raadio Kadi
eetris järjekordne KG noortesaade “Rendez-vous”.
Humanitaarsuuna meediakursuse õpilased Kullike Tint ja Anni Mikko (12.
b) vestevad stuudios Anneli
Meistesoniga vägivallavabast
päevast ja KG gümnasistidega tuleb juttu Suure Teatriõhtu ettevalmistustest.
Huvilistel 7.-12. klassi õpilastel on võimalik liituda meediaringiga, sest hakkame ette valmistama saatelõike
üle-eestilisele Tartu noorteraadiole. Info jagab
Merle Rekaya,
meediaringi juhendazja
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“Üks vana sõber on parem
kui kaks uut.” Lavale toodi lõik “Ruudist”. Esitus oli
ühteaegu nii lõbus kui ka armas ja loole pani punkti kallistus, millele järgnes saalis
publiku poolehoidu näitav
:“Awww…”
Omapärase lahendusega tuli välja 8. a klass, tuues
lavale oma tõlgenduse “Eesti talendi” saatest, kus kulla
võitis vaikija. Saatekohtunikud olid osavalt järele tehtud ja tõid muige suule. Tüki
nimeks oli “Rääkimine hõbe,
vaikimine kuld”.
“Ei see ole mees, kes ameti saab, vaid see, kes ametist
kinni peab,” nii kõlas laureaadi, 8. b klassi etenduse
nimi. Žüriid lõbustas ühe tegelase võrratult hea ümberkehastus, muhelema võttis
ka tore tänapäevane tõlgendus loole.
9. a näidendis “Vaga vesi, sügav põhi” kujutati viimast klassireisi Mändjala
randa. Silma hakkas klassi kollektiivsus ja see, et näidendis mängiti iseendid.
Naeru pakkusid muusikali-

sed kohad.
Viimasena esines 9. b
klass “Näe palju, kuule palju, ära palju pajata”. Näis nagu olekski “Saladuste” võttegrupp Saaremaale toodud.
Loos leidus palju huvitavaid
tegelasi, keda suudeti hästi
välja mängida ning naljastki
ei tulnud puudust. 9. b pälvis laureaaditiitli.
Pärast rabavaid ja humoorikaid etteasteid tuli kord kohtunike kätte, kes
suundusid koosolekuruumi
nõu pidama. Sinna sisenedes oli tunda kohviaroomi
ja laud oli lookas lavaššide ja
kookide all.
Pärast maiustamist ning
paari lonksu kuuma jooki
alustati kohe grand prix selgitamisega. Kohtunikud olid
ühel meelel ja otsustamine
sujus ladusalt. Kui peaauhind jagatud, tuli välja valida laureaadid, siis näitlejate
preemiad ning kõige lõpuks
veel hulganisti muid diplomeid. Žürii suust võis kuulda kriitikat, kuid samas ka
kiidusõnu. Aeg lendas linnutiivul ja pärast kümmet

või rohkemat minutit said
diplomid kirjutatud ning
allkirjastatud ja kohtunikud
olid valmis rahva ette astuma.
Rahva üldmulje õhtust
oli igati positiivne: näidendid olid väga naljakad, huvitavad ja põnevusrohked.
Esitused pakkusid üle ootuste palju nalja. Peale grand
prix võitja hakkasid publikule silma ka kõige viimased etteasted, mis võtsid mõnelgi kõhu krampi. Samas
oli üksikuid puudujääke nagu näitlejate liigvaikne kõne,
mis ei võimaldanud saali tagapoolel istujatel poolt tekstigi kuulda. Samuti soovitati, et söökla oleks avatud.
Teatriõhtu pakkus sellegipoolest igati palju elamusi.
Õhtu lõppes auhindade jagamisega, kus peaauhinnaks oli 9. a klassi tüdruku Kati Vahteri maal nimega
"Maailm on ilusate päralt..",
mille võtsid vastu 7. a esindajad, kes olid väga üllatunud nägudega ja valasid
rõõmupisaraid. Kõik sujus
ladusalt ning iga klass sai
mingeid preemiad, seega ei
jäänud keegi ilma. Peale autasustamist jagunes publik
kolmeks: kes asus kringleid
maitsma, kes saali korrastama, kes ,teatrielamustest
pungil, seadis sammud kodu poole. Muljed olid suurepärased ja tänavune põhikooli teatriõhtu meeldis
kõigile.
Kati Vahter, Liis Lepik, Brenda
Rauniste ja Birgit Verbitski 9. a
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KG 16. kirjanduspäevade toetajad
Saaremaa Keskraamatukogu

Swedbank
AS Makros

Pimedal ajal helkuri kasutamine on vajalik
Kolmapäeva õhtul läksime
klassiga noortekeskusesse. Seal
toimus helkurikoolitus. Alguses räägiti helkurist ja siis esitati meile erinevaid küsimusi
helkuri kohta. Seejärel sõitsime bussiga Kudjape surnuaia
juurde, kus ootas meid politsei. Politsei rääkis meile endast
ja sellest, mida ta teeb ning näitas ka politseiautot. Siis tegime
katseid, et märgata, kui kaugele näeb inimest helkuriga ja kui
kaugele ilma helkurita. Me pi-

dime kõndima niikaua, kuni
märkasime helkurita inimest.
Tema nägemise järel pidi hakkama samme lugema, mitu
sammu on inimeseni. Saime 30
sammu. Seejärel jagati kõigile
tasuta helkur.
Järgmisena kästi meil peita helkurid tasku või selja taha.
Ilma helkurita ei näinud tüdrukud meid pimedas. Hiljem aga
lehvitasime neile helkuritega,
mille järel olime nähtavad. Õppisime, et pimedas on kaasliik-

lejale oluline teise nähtavus.
Edasi läksime bussi peale
ja hakkasime sõitma. Tee peale
oli pandud topis. Topis oli üleni mustas ja tal puudus helkur.
Kui bussijuht seda lõpuks nägi,
pidurdas ta, aga topis sai ikkagi
päris tugeva löögi.
Katsete tulemusena saime
teada, et ilma helkurita jalakäijat näeb autojuht umbes kolmekümne sammu kauguselt, aga
sellest ei piisa, et ta jõuaks õigeajalt pidurdada. Nii võib järel-

dada, et sa pead kandma helkurit, siis oled pimedas nähtav.
Sõitsime tagasi Komandandi noortekeskusesse. Seal pakuti meile kuuma teed ja maitsvaid küpsiseid.
Peale seda jagasime end
rühmadesse ja iga rühm tegi
plakati sellest, miks peab helkurit kandma. See oli huvitav ja
õpetlik õhtu.
Kerstin Tang,
Rauno Rauniste
4. a klass
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Sõnasõda KGs - harjutamine meistrikateks
Esmaspäev, 15. november, klass 305 eesotsas
seisavad vastastikku KG
ja SÜGi meeskonnad äsjaloositud pooltel vastavalt eitajatena Mairo Tänav
(Tänak), Kadi Ilmjärv ja
Mikk Maasik ning jaatajatena Mart Laus, Oliver Mõru
ja Henri Allik. Algamas on
väitlemine teemal „Vägede
väljaviimine Afganistanist
on põhjendatud“.
Klassi minnes on tunda pinget, kuid õpetaja Marit Tarkin teeb kohe selgeks,
et sellest klassist peavad pärast kõik lahkuma sõpradena. Väitlus toimus küll rohkem harjutamise eesmärgil,
et arendada ennast ning lihvida oma väitlemisoskust
eesoleva keskkoolide Eesti
meistrivõistluste jaoks Pärnus, kuid ega see ei hoidnud
noori tagasi ja kõik võtsid
sellest viimast. Enne algust
selgus aga pisiasi, et osapooled olid erievalt tõlgendanud väitlusteemat. Nimelt sai KG meeskond aru
et jutt käib Eesti vägede väljatoomisest ning SÜGi omad
võtsid seda üldisemalt ehk
üldse kõikide vägede väljatoomine. Peagi saadi sujuvalt ühele teemalainele

Vahva lahingu pakkus meie omadele SÜGi võistkond

ning probleeme ei tekkinud.
Ägenevas väitlushoos tekkis publiku hulgas istudes
ka endal soov vahepeal suu
lahti teha, et vahele kommenteerida või protestida.
Valupunktid, mille üle väideldi, olid raha, selle kulutamine sõja peale, kui saab ka
ratsionaalsemalt, sõja mõttekus, kui tulemust ei ole näha, sõtta mineku põhjused,
kui sellega ei suudeta vä-

hendada terrorismi ja narko
levikut ning kohalike poolt
„õpitud abitus“, mis tähendab, et sealsed tsiviilisikud
elavad ära ja ootavadki ainult saadetavaid abipakke
samas ise mitte midagi tehes.
Väitluse lõppedes on
osalejate nägudes näha väsimust, kuid see ei võtnud
ära nendes väitlemisisu,
vaid ajas hoopis kõik sel-

lest veelgi rohkem põnevile.
Koos õpetajaga arutati läbi
ka kõikide nõrgad ja tugevad kohad ning püüti neid
täiustada. Siiski kuna oli
kokkulepe, et kõik lahkuvad
ruumist sõpradena, jäi iga
kohalviibija enda otsustada,
kes põhjendas ära oma seisukohad ning kumb meeskond veenis neid oma väitega rohkem kaasa minema.
Laura Killandi,12. c

Maakonna kunstikonkursi võitjad

Kodanikupäev meie koolis

16. novembril Kihelkonna Koolis toimunud Kunstikonkursil "Kunstivikker"
saavutasid Kertu Laasma ja
Aili Allas (9. a kl) oma vanuseklassis I koha. Valmistada tuli istumisaluse ideekavand XI noorte laulu- ja
tantsupeol osalejatele.

26. novembril tähistatakse
Eestis kodanikupäeva.
Sel päeval aastal 1918
võttis Maanõukogu vastu
määruse "Eesti demokraatlise vabariigi kodakondsuse kohta", kus kirjeldati esmakordselt Eesti kodaniku
mõistet. Kodanikupäev on
pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele.
Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja
ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes iseseisvuspäeva ja võidupühaga
kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas. Kodanikupäev on üleriigiline ning
toetub eelkõige kohalikule

Maakondliku võistluse
tulemusena valitakse välja
10 paremat tööd, mis saadetakse Talllinnasse, kus omakorda selgub vabariiklik
võidutöö. Võitnud töö võetakse tootmisse.
Raili Kaubi,
kunsti- ja käsitööosakond

initsiatiivile.
Kuressaare Gümnaasium
tähistab kodanikupäeva viktoriiniga. Reedel kell 10:45 on
oodatud 4.-12. klasside 3liikmelised võistkonnad aulasse
kodanikuteemalisele viktoriinile, mille märksõnadeks on
kodanik ja kodakondsus, kodaniku õigused, kodanikuks
saamine, kodanikukohus. Parimad võistkonnad selguvad
kahes vanuseastmes – 4.-8.
klass, 9.-12. klass.
Võtke kindlasti osa ka üleEestilisest kodanikupäeva onlineviktoriinist, mis asub aadressil http://www.meis.ee/
kodanikupaeva-viktoriin
Madli-Maria Naulainen,
ajalooõpetaja
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“Mindi kalale, saadi siga”
Just nii kõlas Kaidi Kuuse (KG 11. c klassi õpilase) laureaaditiitli võitnud
omaloomingulise rannajutu pealkiri ja KG õpilaskirjanikegi võrku jäi eile tõsine saak:-) 20. novembril
toimus Lümanda põhikoolis A. Mälgule pühendatud
rannajuttude konkursi pidulik lõpetamine.
Žürii koosseisus Kaja Tampere, Tõnis Kipper ja
esimees Lembit Uustulnd jagasid näpunäiteid ja kommentaare 89 konkursil võistelnud loo kohta ja andsid
üle preemiad. Kaja Tampere, meie kooli 3. lennu vilistlase sõnul oli tal heameel
näha võitjate hulgas nii palju KG noori. "KG on loominguline kool," lisas ta. Meie
kooli tuli seekordselt konkursilt kolm laureaaditiitlit
ja eripreemia. Võitnud lood

Kuressaare Gümnaasiumi parimad rannajutukirjutajad Lümandas võistluse pidulikul lõpetamisel

jutustasid vanast kalurist,
kes enda paadiga juttu ajab,
noormehest, kes põeb rasket
haigust ja igatseb merele ja
mere võimust inimese üle.
Palju õnne meie laureaatidele, tubli töö!

Henri Kaus "Ja ta seisatas
rannal" laureaat.
Holger Kilumets "Viimane lüli" laureaat
Kaidi Kuusk " Mindi kalale, saadi siga" laureaat
Eliis Pint "Meri annab,

meri võtab" eripreemia
Suur tänu Lümanda kooliperele südamliku ja toreda
ürituse korraldamise eest!
Marit Tarkin,
humanitaarosakonna juhataja

Ootame teid advendihommikutele
Veel hallis unustuses valgus
magab,
kuid üksik kiir on ärkvel, ärkvel juba....
Algamas on advendiaeg,
eriline aeg, ettevalmistuse
aeg, jõuluootuse aeg. Valgus hakkab tasahilju pugema südamesse ja rõõmusära
silmadesse. Esimese advendiküünla süütame kooli aulas ESMASPÄEVAL, 29.12.,
TEISEL VAHETUNNIL kl
9:45. Aulasse on oodatud I-

III klassid täies koosseisus,
kõigil teistel klassidel on aga
võimalus saata oma esindajad kinnise küünlaga advendituld ka oma klassile tooma.
Teise
advendiküünla süütamisele 06.12. kl 9:45
on oodatud eelkõige IV-VI
klassid, kolmanda advendiküünla süütamisele 13.12.
kl 9:45 on oodatud eelkõige VII-IX klassid ja neljanda
ehk viimase advendiküün-

la süütamisele 20.12. kl 9:45
ootame gümnasiste. Kõik
vabatahtlikud ja ka õpetajad
on oodatud aga kõigil hommikutel.
Advendihommikutel
kuuleme laule, luuletusi ja
lugusid jõuluootusest ja jõuludest, viimasel advendihommikul aga juba ilusaks
traditsiooniks saanud jõuluevangeeliumi esitust gümnasistidelt. Kuna me kõik
tahame, et need hetked olek-

sid ka veidi erilised, siis ootame kuulajatelt eelkõige
vaikset kaasaelamist ja plaksutada ei ole ka vaja.
Rääkige jälle valgetest
jõuludest, üle siniste kauguste laulvatest kelladest!
Ja harrastest Jõululapse- ja
karjastelauludest ja säravaist
lapsesilmadest helladest!
Rääkige veel! (E. Mänd)
Katrin Keso-Vares,
kaplan

Maailmahariduse nädal tõi Kuressaare Gümnaasiumisse külalisi
Kuressaare Gümnaasium
tähistas
üle-euroopalist
maailmahariduse nädalat,
tuues õpilasteni kaks külalist.
Saarlannast moslem Kätlin Hommik-Mrabate rääkis õpilastele sellest, mida
peaks teadma islamist.
Veidi vahetumalt jätkus
kohtumine ainetunnis 12.
a klassi õpilastega, kus tuli
rohkem juttu just mitmetest
eelarvamustest seoses moslemitega ja nende tagamaadest.

Reedel külastas kooli
Priit Turk välisministeeriumist, kes rääkis õpilastele
Eesti arengukoostööst, arengu- ja humanitaarabi andmisest, nende andmise vajaduse põhjustest.
Samuti puudutas ta ka
aastatuhande
arengueesmärkide teemat, praeguseid
edusamme ja Eesti osa nendes.
Madli-Maria Naulainen,
ajalooõpetaja
Kätlin Hommik-Mrabate esineb KG aulas
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Väitlusi söögi alla ja söögi peale ehk saarlased
Pärnus ehk meistrivõistluste esimene etapp
Kell pool 6 hommikul
kohtume Miku, Mairo ja Kadiga ning hakkame sõitma
Pärnu poole. Kohale jõudes
avastame, et aega on veel
umbes kolmveerand tundi
ning otsustame enne kiirelt
poest veidikene söögimoona osta. Jõudes Lydia Koidula Gümnaasiumisse toimub kiire registreerimine
ning edasi suunatakse meid
aulasse, mis asub kooli üldplaani järgi täpselt samas
kohas, kus meie kooli aula. Seal saame juhised, kuhu
klassi oma asjad peab viima
ning kus ööbime. Saame tutvuda ka ajakavaga ning sealt
võib välja lugeda ainult ühte
asja- väitlusi on tulemas nii
söögi alla kui ka söögi peale.
Asjaajamised aetud,
ootavad meie kolm väitlejat edasisi juhiseid ning siis
need saabuvad. Nüüd on
teada, kus klassis ja kellega
hakkab toimuma esimene
väitlus teemal „Vägede väljaviimine Afganistanist on
põhjendatud”.
Esimeses voorus on meie
väitlejad jaatajad. Näha on
närvilisust ning esimene kõneleja Kadi räägib väriseval
häälel ära kõik argumendid
vägede väljatoomiseks ning
istub siis maha,oodates pingeliselt
vastasmeeskonna
ristküsitlust. Peale küsitlust
jätkab Mikk ning viimane
kõneleja on Mairo. Väitlus
lõpetatud, ootavad võistkonnad kohtuniku arvamusi
ning otsust.Kohtuniku saabudes räägib kohtunik kõikide vigadest ning analüüsib ja põhjendab oma otsust.
Väitlus lõpetatakse sõbralikult ning keegi riidu ei lähe,
aga meie väitlejad tunduvad

justkui rivist välja lööduna.
Küll kiruvad nad kohtunikku, küll iseennast. Siiski jagas kohtunik häid ning olulisi nippe, kuidas nad saaks
ennast arendada.
Enne järgmist väitlust
peab aga jälle kogunema aulasse saamaks teada uued
vastased ja pooled. Nüüd
on saanud saarlaste seltskond endale eitajate poole ning peab hakkama vastu seisma sellele, mida nad
esimesel väitlusel tulihingeliselt kaitsesid. Kadi kui esimese eitajana on juba omandanud palju eelmise väitluse
kriitikast ning on parandanud ennast, kuigi hääles on
ikka ebakindlust. Kui jõuab
kord Miku küsitlemise juurde, on küsitleja väga agressiivne ning ülbe, kuid õnneks on Mikk rahulik ning
säilitab külma närvi. Seekord on kohtuniku kriitika
justkui objektiivsem ning temaga jäävad nad isegi rahule. Vaadates aga vastasmeeskonna liikmeid, tundub, et
nad on ikkagi väga üleolevad. Peale väitlust ei suruta
isegi vastasmeeskonna kätt.
Nüüd selgub improvooru teema, milleks on
„Facebook on saatanast”.
Selle ettevalmistuse peab tegema samal ajal ära, kui on
lõunapaus.
Alustades
kolmandat
vooru on KG võistkond jaatajad, ehk peavad nad ära
tõestama, et Facebook on
saatanast. Kadi läheb klassi
ette rääkima ja tema häälest
on kadunud igasugune hirm
ning ta tunneb ennast seal
kindlalt, kuid nagu iga noor
teab, siis peaaegu kõik kasutavad Facebooki ja on sel-
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le poolt ning sellele õigustusi leida on palju lihsam kui
teha kindlaks, et see on mingitpidi kurjast. Tänu sellele
on ka võidu kaalukauss kallutatud oponentide poole.
Päeva viimasel väitlusel on teemaks taas Afganistan. Kuna kõik on juba väsinud, olles väidelnud terve
päeva põhimõtteliselt ühel
teemal, otsutavad nad seekord mitte mõelda nii pingeliselt ja võtta asja natuke lõdvemalt. Väsimusega seoses
on arusaadavad ka väikesed
mõttelüngad, seosetud loogikaahelad ning natukene
naljakad argumendid. Kohtunik ütleb selle kohta päeva
humoorikaim väitlus.
Pärast õhtusööki
on aulas 5 kaitseliitlast, kes
räägivad meile sõjast, sõjaväest ning tutvustavad relvi.
Teine päev algab
samuti „infopunktis” ehk
aulas. Info kätte saadud
,minnakse viienda vooru
väitlusele. Väitlus kujuneb
meie osalejate edukaimaks
väitluseks, sest saadakse palju positiivset tagasisidet, kuigi kohtunik oli sama,

kes esimesel päeval esimeses voorus. Sellest väitlusest
saab ka Mairo oma kõne eest
kätte kiidusõnad ning võib
uhke olla, et teda siiski veel
mõistetakse, erinevalt eelmise päeva kolmele kommentaarile, kus tema kõnest aru
ei saadud. Siiski jääb ka seekord võit napilt vastastele,
siiski tunnistatakse et see oli
hea väitlus ning Mikul tuleb
isegi väitlemisisu selle peale
tagasi.
Vahepeal toimuvad
poolfinaalid ning peale lõunasööki on selgunud kaks
finalisti ning nüüd toimub
juba väitlus aulas kõikide
silme all. Väitlejate meisterlikkus oli tõesti väga suurepärane ning I etapi võitjaks
kuulutati väitlusklubi Arroganto. Sellega on esimene
väitlemisetapp läbi ning võime hakata sõitma kodu poole. Esimesed kogemused
väitluses on saadud ja nüüd
ei jää üle muud, kui meie
kooli väitlusklubi käima lükata – veebruaris ootab ees
meistrivõistluste uus voor.
Laura Killandi,
12. c
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