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Tänu
Ma soovin tänada KG
tublisid noori inimesi, kes
osalesid Pärnus toimunud
Swedbanki ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
IX
väitlusturniiril. Kuni selle
aastani ei ole meil olnud turniiril võistkondi väljastpoolt
Pärnut. Saarlased tõid endaga kaasa turniirile uut särtsu
ja uut hingamist. Olen neile
selle eest väga tänulik.
Vesteldes nende noortega, jäi kõlama see, et nad olid
ise väga rahul oma esimese
võistluskogemusega ja kindlasti said nad tänu kohtunike
väga põhjalikule tagasisidele hulgaliselt uusi teadmisi ja
kogemusi. Nad lubasid tulla
oma kooli esindama ka järgmisel aastal, kui toimub juubeliturniir.
Korraldajate tänu kuulub
järgnevatele noortele:
I võistkond: Erkki Etverk, Mairo Tänav, Mikk
Maasik; II võistkond: MariLiis Sepp, Linda Lapp, Ann
Raun
Suur tänu ka nende noorte õpetajale, kes on enda kanda võtnud väitluskunsti tõdede õpetamise.
Loodame väga kohtuda
nendega järgmisel aastal!
Deevi Lagern,
Swedbank ASi Lääne-Eesti
regiooni asedirektor

Teated
Livia Matt ja Marju Võrno (11.b) läbisid edukalt
maakonna lingvistikaolümpiaadi ning on kutsutud
16.-17. aprillil Tartus toimuvale vabariiklikule lingnvistikaolüpiaadile. Edu!
Merle Rekaya,
emakeeleõpetaja

Sünnipäevad
Maren Asumets
Marju Kirss
Eveli Põld
Kersti Kirs
Anne Kilumets
Sirje Mehik
Olle Arak

23.3*
24.3
24.3
27.3
28.3
30.3
02.4*

Lk. 2

Kaitse end ja aita teist
- KG 6. klassid päästekomandos

Lk. 4

Ettevõtluskonkurss
Saaremaa Päike

Lk. 5

KG abituriendid käisid Itaaliat avastamas

Maakonna parimad käsitöös,
kodunduses ja tööõpetuses

Hedi Kereme

Neljapäeval, 17. märtsil
toimusid Kuressaare
Ametikoolis ja Kuressaare
Gümnaasiumis käsitöö, kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursi
maakonnavoorud, kus meie
koolist osalesid Priidu Saart
(8.b), Hedi Kereme (8.b),
Maarja Toplaan (8.a), Aili
Allas ja Jane Kaju (9.a).
Maakonnavoorudes osales kodunduses 15, käsitöös 16 ning töö- ja tehnoloogiaõpetuses 7 õpilast.
Kõik osalejad pidid lahendama teooriaosa, praktilise tööna valmistama suupisteid ja tervisliku smuuti
(kodundus),
kavandama
vanast rõivaesemest uue

ning selle osaliselt teostama (käsitöö) ning etteantud
materjalist valmistada uudne salvrätihoidja eskiis ning
selle järgi valmistada salvrätihoidja (tööõpetus).
Pika päeva lõpuks pärast pingelist võistlust selgus, et maakonna tööõpetuse konkursi võitis meie kooli
õpilane Priidu Saart, käsitöökonkursi II koha vääriliseks tunnistati Hedi Kereme
ning kodunduses saavutas
IV koha Aili Allas. Palju
õnne! Enne maakonnavooru viisime 11. märtsil läbi ka
koolisisese vooru „Parim ainetundja 2011“, kus osales
käsitöös ja kodunduses 15
õpilast ning tööõpetuses 9

õpilast.
Kooli parim ainetundja
käsitöös: I Maarja Toplaan
8.a, II Hedi Kereme 8.b, III
Heelika Aavik 9.b
Kooli parim ainetundja
kodunduses: I Aili Allas 9.a,
II Jane Kaju 9.a, III Marleen
Kubits 9.b
Kooli parim ainetundja
tööõpetuses: I Priidu Saart
8.b, II Marek Kesküll 8.b, III
Karl Grepp 9.a
Suur tänu kõigis voorudes osalejatele!
Raili Kaubi
käsitöö ja kodunduse õpetaja
Mart Aardam
töö- ja tehnoloogiaõpetuse
õpetaja
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Teated
Annan teada, et 29.-31.
märtsil toimub KG ja SÜGi õpilaste vaheline õpilasvahetus. Õpilasvahetuses osalevad 8.-11. klassi õpilased,
igast klassist üks. Kuressaare Gümnaasiumist lähevad
Saaremaa Ühisgümnaasiumisse Mirjam Tenno, Kärt
Kaasik, Kertu Leesmaa, Liis
Lepik, Riin Oeselg, Ulvar
Vahter, Karli Jakunin, Ivar
Turja, Ahto Timm ja Ann
Tarkin.
KG-sse tulevad Anna
Afenasjeva, Renate Soosalu, Airike Vipp, Alar Truu,
Grete Kesküla, Marliis Rettau, Krete Sema, Maarja
Merisalu, Kerly Pere ja Katariina Sõmmer.
Loodan, et vahetuspäevad sujuvad hästi. Probleemide tekkimise puhul võite
pöörduda minu poole.
Parimate soovidega
Linda Lapp,
Kuressaare Gümnaasiumi
õpilasesinduse president

Reedel, 1. aprillil kell
11:00 esinevad KG gümnasistidele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudist õppejõud
Kadri Maikov, Tiiu Kull,
Mart Külvik ja Kadri Karp.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Lühidalt

Meie KG, 30. märts 2011

Kuressaare versus Ventspils
11. märtsil võtsid 9.a
klassi õpilased (Riin Nõukas, Kati Vahter, Kelly Talvistu ja Birgit Verbitski)
osa rahvusvahelisest loodusviktoriinist, mis algas
kell 9:15 linnavalitsuse saalis. Paar päeva enne võistlust
tutvusid noored läbi interneti Ventspilsi ja Läänemere loodusega ning „Sinise Lipu“ organisatsiooniga. Uute
ja vanade teadmistega seisti silmitsi reede hommikul
kahe Läti kooli, Saaremaa
Ühisgümnaasiumi ja Vanalinna Kooliga.
Peale kogunemist ja
paar minutit ärevat kordamist hakati üritusega peale. Kaks Läti gruppi olid tei-

nud huvitava ettekande oma
koolidest. Ka ülejäänud Kuressaare võistkonnad pidid
end väheke tutvustama ning
seejärel võis võistlus alata.
Viktoriinis oli kuus vooru, kus igale võistkonnale jagati lehed küsimustega.
Parajateks
peamurdjateks
osutusid loomade ja taimede piltidega lehed, kus pidi
ära tundma, millise isendiga tegu on. Kui kõik raskused olid ületatud, suundusid
kohtunikud otsust langetama.
Õpilastele oli aga kavas paar toredat mängu, kus
saadi pingelisest õhkkonnast vabaks ja tutvuti Läti kooli õpilastega. Vaadati

ka tulevikufilmi Kuressare
linnast ja lepiti kokku aeg,
millal oleks hiljem võimalik
teiste noortega kohtuda.
Pärast poolt tundi tuli žürii tagasi ja algas autasustamine. Esimese koha sai
Läti kool, teise koha haaras
endale Saaremaa Ühisgümnaasium. Kuid ega KG väga
kaugele jäänudki. Meie napsasime endale kolmanda,
ausalt väljateenitud, koha.
Päev lõppes õhtu hakul,
kui Kuressaare õpilased viisid Läti grupid linna peale
ja tutvustasid veidike kesklinna.
Birgit Verbitski,
9.a klass

Kaitse End Ja Aita Teist
Ka sel aastal osalevad KG
6. klassid projektis „Kaitse
end ja aita teist“, mis toimub
Saaremaal juba kolmandat
korda. Projekti eesmärgiks
on õpetada noortele eluks
vajalikke
ohutusalaseid
teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Projekti viivad
läbi Lääne-Eesti Päästekes-

kus, Lääne Prefektuur, Punase Risti Saaremaa Selts.
Projekti raames külastasid 6.a ja 6.b klasside õpilased 17. ja 18. märtsil Lääne-Eesti
Päästekeskuse

Kuressaare komandot (fotol), kus saadi teadmisi tegutsemise kohta erinevates
hädaolukordades. Käesoleval nädalal on kavas kohtumised politseinikega, räägitakse liiklusohutusest ja
sõltuvusainetest.
Projekt lõpeb mais suure
võistluspäevaga.
Grete Pihl,
6.b kl klassijuhataja

Tean ja oskan
III veerandi lõpus toimunud 1.-6. kl õpioskuste viktoriini „Tean ja oskan“ II vooru
tublimad olid:
1. kooliaste – 1.a, 2.b,
2.c kl (45 p), järgnesid 2.a kl
(42,5 p) ning 1.b ja 3.c kl (42
p)
2. kooliaste – 6.a kl (45,75
p), 6.b kl (45 p) ja 4.b kl (42,75
p)
Tänan tööde koostajaid:
Raina Rääp, Merle Tustit, Ülle Jasmin, Ruth Jasmin!
Pärast kaht viktoriini juhivad 1.-3. kl üldarvestuses
2.c kl (93 p), 1.a kl (90 p) ja
1.b kl (87 p) ning 4.-6. kl osas
4.a kl (87,75 p), 6.a kl (84,75
p) ja 4.b kl (73,75 p).
Kohtumiseni viktoriini
III voorus!
Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juhataja

6.a ja 6.b Lääne-Eesti Päästekeskuse Kuressaare komandos
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KG õpilaste teadustööd

Kümnendas Akadeemiakese ajakirja numbris on
esindatud Kuressaare Gümnaasiumi kahe gümnasisti
tööd!
Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste Teele Meriste ja
Riho Eichfussi (11.a) teadustööd valiti välja ajakirja korraldatud konkursi korras ning avaldatakse kevad
numbris.
Mõlema õpilase teadustööd valmisid eelmisel õppeaastal teadustöö aluste
tunnis.
Samas osalesid eelnimetatud õpilased aktiivselt ka
„Noorte uurijate“ ringis.
Teele Meriste töö kannab pealkirja “Veiste tähtsus Matsalu rahvuspargi pärandkoosluste hooldamisel
ja säilitamisel”. Töö juhendajateks olid Sirje Kereme ja
Marje Loide

Riho töö nimetus on “Inimeste teadlikkus nafta ja alternatiivsete kütuste kohta”.
Töö juhendajaks on Sirje Kereme
Akadeemiake on õpilaste
teadusajakiri, mis on järjepidevalt ilmunud alates 2007.
aastast (esimese Akadeemiakese numbris leidsid avaldamist ka Janno Tilga ja Mari
Pajussaare tööd, kes on õppinud meie koolis).
Kevadine number on järjekorras kümnes ja selles on
avaldatakse 6 artiklit õpilastelt Eesti eri paigust. Kooli aineõpetajale on ajakirjast
abi uurimistööde korrektse vormistamise abimaterjalina, samuti saab sellest
häid näiteid uurimisülesande püstituse ja teema leidmise kohta.
Artiklile esitatakse ajakirjas Akadeemia kasutatava viitamissüsteemi nõudeid ja töödelt eeldatakse
õpilase iseseisvat uurimuslikku või analüütilist panust.
Oodatud on gümnaasiumitaseme uurimistööde põhjal
kirjutatud artiklid humanio-
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Moeuudiseid
ra, socialia, naturalia ja universalia valdkonnas. Kooliõpilaste jaoks tähendab see,
et saatmiseks sobib mistahes õppeaines kirjutatud
iseseisev uurimistöö, populaarteaduslik essee, analüüs,
uuring.
Akadeemiake on eelretsenseeritav ajakiri. See tähendab, et Akadeemiakese
kolleegium, kuhu kuuluvad
Tartu Ülikooli erinevate erialade magistrandid ning
doktorandid, hindab õpilaste artikleid, otsustab nende
trükiküpsuse üle ja annab
vajadusel soovitusi tööde
parandamiseks, täiendamiseks, edasiarendamiseks.
Õpilasi
motiveerib võimalus avaldada Akadeemiakeses oma esimene
publikatsioon, mis on pealegi eelretsenseeritav Tartu Ülikooli magistrantide ja doktorantide poolt.
Akadeemiake on müügil
Apollos ja Tartu Ülikooli
Raamatupoes.

19. märtsil Paide kultuurikeskuses toimunud vabariikliku moekonkursi finaalvõistlusele valiti ka meie
kooli õpilaste kollektsioon
„Vintagraph“ (autorid Linda
Lapp, Agne Vaher) ning vilistlane, nüüdseks Eesti ettevõtluskõrgkoolis rõivadisaini studeeriv Kristiina Purga
komplektiga “Mimir”.
150 modelli hulgast kuulutati parimaks naismodelliks Agne Vaher ning Kristiina saavutas tudengite
kategoorias II koha.
Palju õnne !
Üldse osales konkursi finaalis 24 valitud kollektsiooni hulgas 7 Saaremaalt pärit
autorite kollektsiooni, nendest 4 saavutasid ka auhinnalised kohad.

Sirje Kereme,
Teadusmaa

KG noortesaade “Rendez-vous”
Kolmapäeval, 30. märtsil
kell 18:00 on raadio Kadis eetris järjekordne KG
noortesaade.
Vaatamata pikale talvele
tundub, et kevad on kohale
jõudnud ja te kuulate järjekordselt „Rendez-vous´i“.
Noortesaate
panevad
kokku KG humanitaarsuuna meediakursuse õpilased.
Saates kuulete Merike

Reid ja Liina Rüütlit kõnelemas Varivalimistest 2011.
Liina Sepp intervjueerib
Martin Valget ja uurib, kuidas KG abiturientidel läks
vaheaja ekskursioon Itaaliasse.
Kõige lõpus vestleb Andry-Sten Tõru õpetaja Merle
Rekayaga kirjandist, sest 25.
aprillil kirjutavad abituriendid oma selleaastast esimest

riigieksamitööd.
Sel õppeaastal on ees veel
kaks noortesaadet - aprilli
lõpus ja mai lõpus.
Seekord soovivad meeldivaid raadioelamusi soovivad meediakursuslased

Fotol Parim naismodell
Agne Vaher (foto K. Tammiste)
Raili Kaubi,
kunsti- ja käsitööosakonna

Liina Sepp,
Andry-Sten Tõru,
Merike Rei

7. aprillil kell 16:00
olete oodatud kooli aulasse
Kuressaare Gümnaasiumi
moekonkursile

KG LOOK 2011
Pilet 1 €
Teemad: Elu on teater,
Fantaasiavabrik
Osalejate registreerimine
1. aprilliks

4

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Lühidalt
Vilistlane pürgib superstaariks
KG vilistlane Teele Viira
jõudis "Eesti otsib superstaari" finaali ja on valmis finaali
pärast loobuma sõidust Eurovisiooni konkursile Getter
Jaani tiimis.
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Ettevõtluskonkurss Saaremaa Päike

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Eesti keelest
emakeelepäeval
14. märtsil, emakeelepäeval kirjutasid 6.b klassi
õpilased oma ilusast emakeelest.
Eesti keel
Eesti keel, me emakeel, ilusasti kõlab.
Ilusasti helisevad eesti keele sõnad.
Eesti keeles esineb ka haruldane nähe –
tähestikus on meil täppidega tähed.
Eesti keeles kõnelejaid on
küll üsna vähe,
ometigi põlvest põlve edasi
keel läheb.
Kusti Aavik

Emakeel
Emakeel – see on meie ilus
eesti keel. Selle kõla on nii
helisev ja mahe nagu läbi
metsatuka vulisev oja, nagu põllul sinavad rukkililled, kui tuul neid õõtsutab
... Selle kõla on nii ilus nagu üle taeva liuglevate pääsukeste vidin. Eesti keel on
tugev nagu Kalevipoeg ennemuistsel ajal. Selle keele ilu tundmiseks ja tugevuse mõistmiseks ei piisa vaid
keele oskamisest. Sa pead
olema eestlane, uskuma selle keele ilusse ning hoidma
seda keelt.
Greete Paaskivi

Eesti keel
Eesti keel on ilus keel,
seda tunneb iga meel.
Kui sa kõnnid kooliteel,
õpid seda tundma veel
Õppida keelt päris raske,
ärge pead küll norgu laske!
Keelekõla lauldes hea,
ei seda häbenema pea!
Katrin Kane

Finaali pääsenud võistkond Valge Laik. Foto: Egon Ligi/Saarte Hääl

Juba kolmandat aastat
järjest osalesid meie kooli võistkonnad ettevõtluskonkursil Saaremaa Päike,
kust tuldi koju kolmanda
koha ja kogemuse võrra rikkamana. Konkursi eesmärgiks oli tekitada noorte seas
huvi Saaremaa majanduse
arenguperspektiivide vastu, ärgitada õppureid olema
loovad ja ettevõtlikud ning
tahtma ja julgema võtta vastutust ettevõtjana. Konkursi
peaauhinnaks oli kopsakas
640 eurot, mille nimel tasus
pingutada. Samuti kaasnes
konkursiga võimalus võtta
osa põnevast töötoast, külastada erinevaid firmasid Saaremaal ja kohtuda edukate
kohalike ettevõtjatega.
Võistlusele laekus 12
tööd, millest kolm paremat
pääsesid edasi finaali, kus
avanes võimalus vahetult
oma toodet/ettevõtet žüriile tutvustada. Kolme finalisti hulgas oli ka meie kooli võistkond Valge Laik,
koosseisus Klair Kivi, Getter Must, Renate Aavik ja
Maris Kõrgesaar. Võistkon-

na ideeks oli Ö pleed ja selle
valmistamine töötoas. Eesmärgiks oli müüa nii ainulaadset ja samas praktilise
väärtusega Saaremaa käsitööd kui ka pakkuda turistile võimalust vahetult jälgida
ostetava eseme valmimist algusest lõpuni ja selles ka ise
kaasa lüüa.
Võitjate pidulik väljakuulutamine toimus 17. märtsil
klubis Privilege, kuhu olid
kutsustud kõik võistluses
osalejad kui ka muidu huvilised. Kogu üritus oli otsast
lõpuni planeeritud ja igavleda ei tulnud minutitki. Õhtu
juhatas sisse Robert Pajussaar. Pärast avakõnet kostitati meid meelelahutuslike
muusikanumbritega, millele
järgnes mõtlemapanev loovülessanne teemal “Kuidas
arendada Saaremaa ettevõtlust?”.
Lõpu lähenedes tuli kolmel finalistil oma toodet tutvustada ka kohalviibinud
publikule. Iga võistkond sai
sõna ja neile esitati ka mitmeid küsimusi, millega juhiti tähelepanu toote veel

lahendamata
probleemidele. Pärast esitlusi saabus
kauaoodatud hetk, mil tehti teatavaks konkursi võitja. Üllatuslikult jagunes ka
sel aastal võidusumma kaheks, kuid kahjuks mitte
meie kooli esindajatele. Võidu saavutasid meie naaberkool SÜG’i poiste võistkond
Saaremaa Soojus ja Aste Põhikooli naiskond Päikeselapsed. Poisid olid välja töötanud ja juba valmiski
teinud plekkpurkidest päikesepaneeli hoonete kütmiseks. Tüdrukud tulid aga
välja uudse kaalu ja monitoriga varustatud ostukäruga.
Kolmandale kohale platseerunud KG võistkond pälvis
aga eripreemia, mille olid
välja pannud hotell Arensburg ja AS Saarte Liinid.
Sel aastal ei võitnud meie
kooli võistkonnad küll rahalist auhinda, kuid loodame,
et geniaalseid ideid leidub
ka järgmisel aastal ja võiduõnn naeratab siis meile.
Maris Kõrgesaar,
10.a
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Abiturientide vaheajareis Itaaliasse
Alustasime oma kümnepäevast reisi Itaaliasse 16.
märtsi hommikul. Esimene
päev oli pikk sõidupäev läbi
Eesti, Läti, Leedu ning Poola.
Teisel päeval saabusime
ühte Viini sateliitlinna ning
kolmas päev algas ekskursiooniga läbi imeilusa Viini
enda. Seal külastasime vanalinna, Toomkirikut ning
Viini muuseumi, kuid kõige
suuremaks vaatamisväärsuseks osutus üllatuslikult katku monumendi kõrval asuv
WC. Kolmanda päeva õhtul
ületasime lõpuks ka kauaoodatud Itaalia piiri, kus võtsid meid vastu hiiglaslikud
mäed - Itaalia Dolomiidid ja
kaugelt paistev äikesetorm.
Veetsime öö Veneetsia külje all ning neljandal päeval
seadsime suuna San Marinole, mis ei ole Itaalia linn, vaid
täiesti eraldiseisev vabariik
keset Itaaliat. Seal saime esmakordselt näha itaallastele omast kauplemist. Enne
ekskursiooni vanalinna saime näha müügišõud alkoholipoes, kus saime maitsta kõiki itaalialikke jooke.

San Marinost sõitsime läbi
kauni Põhja-Itaalia pealinna
Roomani, kus oli meie teine
ööbimispaik Itaalias. Viies
päev oli väga tihe. Külastasime Vatikani, mille hulka
kuulus loomulikult ka Vatikani muuseum, Colosseumi, Pantheoni, Kapitooliumi
ja paljusid teisi Rooma iidseid vaatamisväärsusi, tegime isegi sõidu Rooma metrooga. Erilist mõju avaldas
Patheoni katuse auk, mis ei
lase läbi vihma, kuigi sel pole peal mingit katet. Kuues
päev viis meid Vesuuvi vulkaanile ning kadunud Pompeji linna. Vesuuvilt paistis
imeline Napoli ning vulkaani jalamile ja tagasi sõites oli
näha praktiliselt igas hoovis
kas apelsini-, mandarini- või
sidrunipuid.
Ilmaga meil vedas, päike paistis ning sel päeval oli
lausa 25 kraadi sooja. Pompejis võttis meid vastu giid,
kes juhatas meid läbi tüüpilise pompejilase päeva. Enneolematu kogemus. Seitsmendal päeval võttis buss
suuna Pisale. Vaatasime Pisa torni ning selle juurde

Pisa toomkiriku viltune kellatorn. Foto: Mart Tiitsaar

kuuluvat katedraali, aega oli
seal küll vähe, aga igaüks sai
oma jõunumbrid torni juures tehtud. Edasi võtsime
kursi Firenzele, kus tegime

tiiru vanalinnas ning nägime ka paradiisi väravaid.
Sealt edasi oli kurss Lõuna-Itaaliast taas kord Põhja-Itaaliasse, Veneetsia külje alla. Kaheksandal päeval
sõitsime laevaga üle laguuni Veneetsiasse. Tegime jalustukäigu kõige tähtsamal
turul, nägime õhkamiste silda ning veetsime aega Püha Markuse platsil. Peale
seda tuli jätta hüvasti suvise ja sooja Itaaliaga ning algas tagasisõit lumise Eesti
poole. Esimene päev tagasisõitu möödus viperusteta,
aga teisel päeval oli ka väike seiklus. Bussil läks rattalaager katki ning me veetsime oma viimase öö Poola
hotelli asemel bussis. Kellegi tuju see ei rikkunud. Reis
oli suurepärane. See oli kõige toredam ja lõbusam reis,
kus olen siiani käinud. Itaalia on imeline, soovitan kõigile! Tänud ka reisikaaslastele, kes aitasid meie ühise
reisi muuta unustamatuks.
12. a klass

Colosseum Rooma linnas. Foto: Mart Tiitsaar
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Minu ema mälestused oma kooliajast
Kodu-uurimistöö
Minu ema läks kooli 1.
septembril 1975. aastal,
siis oli ta seitsme-aastane.
Sel ajal käidi koolis üksteist aastat ja keskharidus
oli kõigile kohustuslik.
Riietuseks oli kohustuslik koolivorm ja koolimüts. Nende koolis oli selline kord, et viimases klassis,
kui saadi abiturientideks, ei
pidanud enam koolivormi
kandma, ainult riiete värvid
pidid olema sinine, must ja
hall.
Nii koolivormi kui -mütsi
kandmist kontrolliti. Vormi
kandmisest pääsu polnud,
kuid mütsi kanti rohkem kotis kaasas, et see siis koolimaja nurga taga pähe panna
ja koolimaja uksel korrapidaja-õpetajat viisakalt teretada. Samuti kontrolliti ka
vahetusjalatsite kandmist.
Garderoobid olid minu
ema koolis keldrikorrusel ja
sealt trepist üles tulles siis
seisis mõni õpetaja või direktor isiklikult ning kontrollis jalatseid. Ema mäletab
sellist juhust, kui kontrollijaks oli direktor. Seisis see
direktor siis range näoga trepil, jälgis õpilaste jalgu ja ootas, et kõik talle „Tere“ ütleksid, endal pika säärega
talvesaapad jalas.
Alates
kaheksandast
klassist olid kõik klassid
kordamööda kooli korrapidajad. Üks õpilastest oli tundidest vaba ja võis kogu päeva istuda korrapidaja lauas,
juhatada võõrastele kätte õiget suunda ja helistada koolikella. Kui oma klassil oli
mõni tund, mis kellelegi eriti ei meeldinud, sai tund välja helistatud ka mõni minut

varem, et teised pääseksid.
Ega sellest küll alati abi polnud, sest õpetajatel kehtis
ütlus: „Tunni lõpetan mina,
mitte kell!“. Teised õpilased
pidasid oma korrapidamise
ajal korda vahetundide ajal
koridorides. Nad pidid jälgima, et keegi ei läheks garderoobi ja et algklassilapsed ei
väljuks neile ette nähtud koridorist. Kõik ülejäänud õpilased pidid vahetunni ajal
jalutama mööda kindlat koridori ringiratast, klassiruumide uksed olid lukus.
Tunnid koolis olid samasugused nagu praegu, näiteks eesti keel, vene keel,
kirjandus, inglise keel, matemaatika, ajalugu, füüsika,
keemia, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, kunstiõpetus, kehaline kasvatus,
muusikaõpetus,
tööõpetus ja joonestamine. Aga
oli ka teistsuguseid - Nõukogude riigi ja õiguse alused ning sõjaline algõpetus.
Minu ema õppis põhikooli
ajal spordiklassis ja neil oli
kaheksa kehalise kasvatuse
tundi nädalas.
Algklassides pidid kõik
õpilased kirjutama täitesulepeaga. Selle täitmiseks tuli koolis kaasas kanda tindipotti. Et need aga kotis laiali
minema kippusid, lubas minu ema klassijuhataja tindipotid ka kooli jätta. Muidugi pidi siis kodus teine veel
olema.
Esimeses klassis võeti kogu nende klass oktoobrilasteks, hiljem kolmandas klassis võeti nad pioneerideks ja
seitsmendas klassis komsomoli liikmeteks. Pioneerid
kandsid punast kaelarätti ja
pioneerimärki, oktoobrilastel ja kommunistlikel noortel oli ainult märk. Klassis
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oli oma pioneerirühm, salgad, jagati pioneeriülesandeid ja tehti pioneeritööd.
Nende pioneerirühm osales
sõjalis-sportlikus
mängus
„Põuavälk“. Selles mängus
osalevad pioneerid käisid
igasugustel võistlustel palju rohkem kui teised. Minu ema oli pioneerina rühmanõukogu esimees ning
osales seetõttu ka paljudel
võistlustel ja üritustel, mille
ajal ta siis koolitundidest vabastatud oli. Pioneerid olid
peaaegu samasugused nagu praegu on kodutütred
ja noorkotkad, samamoodi
olid igasugused huvitavad
üritused ja käidi laagrites.
Jõule sel ajal koolis ei
peetud, olid ainult näärid.
Jõululaupäeval
kontrollis
mõni selleks määratud õpetaja kiriku juures, et õpilased jumalateenistusele ei läheks. Aga mindi ikka ja tihti
mitte sellepärast, et kirik huvitanud oleks, vaid põnevusest, kas õnnestub see valvav õpetaja ära petta.
Koolis toimus neil isetegevusülevaatlus. See oli selline peaaegu kogu õppeaasta kestev üritus, kus kõik
klassid pidid esinema tantsude, laulude, pillimängimise ja näidenditega. Jagati siis kohti ja punkte ning
kevadel kuulutati välja üldvõitja.
Klassiõhtutel nad tantsisid, mängisid mänge ja tegid
igasuguseid võistlusi. Ükskord oli neil missi ja misteri valimised. Nad sõid ja jõid
kodust kaasa toodud asju.
Suvel käidi palju laagrites. Minu ema on olnud
viiel korral pioneerilaagris.
Laagrivahetus kestis peaaegu kuu aega ja selle aja jooksul oli üks külastuspäev, kui

vanemad said lapsi vaatama
tulla. Laagrielu oli samasugune nagu praegu – mängiti, tehti igasuguseid üritusi
ja lõkkeõhtuid. Peale selle
on minu ema käinud ka tööja puhkelaagris või nagu lühemalt öeldi – TPL-is. Seal
tuli lisaks muule laagrielule ka põllul tööd teha. Pärast TPL-i tuli aga vanematele õpilastele mõeldud Eesti
Õpilasmalev – EÕM, kus samuti tehti tööd, aga tööpäevad olid pikemad ja põhitööks oli heinapallide virna
ladumine
Minu ema mängis lapsepõlves toas asjade peitmist,
lauamänge ja sõnamõtlemise mängu. Õues mängisid
nad selliseid mänge nagu
rahvastepall, kummikeks,
„Tuki-tuki, mina prii“, „Mädamuna“, „Mooramaa kuningas“, „Heeringas, heeringas, üks, kaks, kolm“,
peitust ja luurekat. Luureka
mängimiseks oli neil maja
pööningul oma staap ja vanaema aitas ka oma lipu õmmelda.
Luurekamängus
olid
nende vastasteks kõrvalmajas elavad poisid. Kui ma
ema käest küsisin, kuidas seda luurekat mängiti, ei osanudki ta täpselt öelda, ütles vaid, et hästi põnev oli
küll. Peale selle oli veel palju mänge, mille nime ema
enam ei mäleta.
Sünnipäevi peeti kodus nagu praegugi peetakse. Nad kinkisid üksteisele
igasuguseid lauamänge, vanemaks saades kinkisid nad
küünlajalgu, küünlaid, lillevaase, klaasist asju, kujusid
ja muid ilusaid asju.
Sandra Mägi,
6. klass

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

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

Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin
Heidi Truu
Maret Laurson
Malle Tustit

