
1Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Nr. 34 (461) 18. mai 2011

Lk 2
1.-4. klassi ujumise 
meistrid selgunud Lk 3

5. b klassi jalgratta-
matk Metsa Johani 
tallu Lk 3

Vocaliisa laulurohke 
laupäev Viimsis

Teated

Juht tänab

Kuressaare Gümnaasiumi poisid B 
klassi maakonna meistrid jalgpallis

Kui soovid vihma või 
muud märga Lümanda kan-
dis , siis lase Urvel (Vakker) 
üks spordivõistlus korral-
dada. Just nii arvab Lüman-
da rahvas ja nii oli ka päris 
hullu lumesajuga kevadine 
maikuupäev. Aga ega see 
noori nii väga heidutanudki, 
pigem jagub nüüd mälestusi 
kauemakski. KG poisid alis-
tasid oma alagrupis KVK ja 
Muhu kooli ning kindlusta-
sid pääsu finaali, kus alistati 
2:1 Lümanda, 1:0 KPK ja 1:0 
SÜG. Kõige enam oli selli-
sest tulemusest pettunud fa-
voriit SÜG ja seda magusam  

oli ka meie esikoht.
Meeskonnas mängisid 

Mait Erlenbach, Johan Vah-
ter, Alari Saar, Karl Grepp, 
Henri Lepik, Vahur Varris, 
Tomek Lõuke, Tauri Pihlas 
(turniiril 4 väravat).

KG neiud olid aga sel 
turniiril esmakordselt koge-
musi saamas. Ka neil õnnes-
tus oma alagrupis võita nii 
Kaarma kui Muhu naiskon-
di ja pääseda finaali. Finaa-
lis tuli vastu võtta 0:1 kaotus 
Lümanda tütarlastelt, kuid 
siis võeti end kokku ja män-
gus Salmega, kus oldi isegi 
0:1 kaotuses, kuid tuldi au ja 

võiduga 3:1 välja. Hõbeme-
dalid pälvinud  KG neidude 
ainus ja parim väravakütt oli 
Liis Lepik 5 väravaga. Kaht-
lemata mõjus mängus KG 
versus SÜG neiud tulemu-
sele Liisi tubli pingutus lu-
mes  ja poris, kuid igal juhul 
oli mängu üldmulje märksa 
meeldivam kui noormeeste 
kahvatu esinemine.

Tubli jalkanädala kokku-
võtteks võib öelda, et meitel 
o' veel arenguruumi  külla-
ga.

Johannes Kaju, 
kehalise kasvastuse õpetaja

Võidukad KG noormehed

Tänan meie koolitus-
keskuse Osilia juhatajat Ül-
la Jürvistet koolile kingitud 
raamatu "Elu õnnenumbrid" 
eest. 

Tänan ka Mägi Ravn 
Mortenit (8.b kl) raamatuko-
gule kingitud soovituslikku 
lugemisvarasse kuuluva raa-
matu eest.

Urve Aedma, 
kooliraamatukogu juhataja

Tean ja oskan
Toimus õpioskuste vik-

toriini TEAN JA OSKAN vii-
mane voor. Tublimad olid 
1.-3. klasside arvestuses 2.a 
kl (48 p), 3.a kl (47 p) ja 2.c kl 
(46 p). 4.-6. kl esikolmik: 5.b 
kl (42 p), 6.a kl (41 p) ja 6.b 
kl (40,5 p).

Õpetajad Ruth Jasmin, 
Katrin Kannik, Ene Riis, 
Raina Tiidovee - tänan töö-
de koostamise ja võistluse lä-
biviimise eest!

Kogu õppeaasta toimu-
nud viktoriini võitjad on 2.c 
kl ja 6.a kl. Palju õnne!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Kiidan tütarlastekoo-
ri Vocaliisa lauljaid ja nen-
de juhendajaid Helle Randa 
ja Pilvi Karu osalemise eest 
Viimsi JazzPop festivalil.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Merle Tustit 19.5
Tiina Käen 22.5

Kolmapäeval, 25. mail 
kell 12:00-17:00 on peagar-
deroobis väljanäitus kõigist 
õppeaasta jooksul unusta-
tud-kaotatud-leitud riideese-
metest, jalanõudest jms.

On võimalus, et just si-
nu kadunud eseme on kee-
gi leidnud ja nüüd ootab see 
omanikku. Ole hea, astu läbi!

Tiiu Smidt, 
haldusjuht
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Saare maakonna 1.-4. klasside 
ujumisvõistluste parimad

Võistlustele oli kogune-
nud ligi 100 väikest ujumis-
huvilist. Nii palju osalejaid 
ei ole varem meie basseini 
äärel olnud. Enamikule oli 

see esmane võistlus ja äre-
vus suur. Ujuti palju isik-
likke rekordeid. Kõige mas-
silisem osavõtt oli 2. klassi 
tüdrukute hulgas, kus star-

tis 24 tüdrukut.
Kahjuks ei osalenud meie 

kooli ühtegi neljanda klassi 
poissi. Ja nüüd klasside lõi-
kes parimad:

Poisid 1. klassid
25 m vabalt Tüdrukud

1. Tom Palts KG 24,53 1. Lisette Maripuu KG 32,85
2. Rome Jelissejev KG 32,75 2. Cathriin Benita Poopuu KG 36,15
3. Markus Truu KG 33,57 3. Marit Rohulaid KG 36,28

25 m selili
1. Tom Palts KG 32,97 1. Lisette Maripuu KG 34,47
2. Rome Jelissejev KG 37,08 2. Irene-Liis Saar KG 41,71
3. Ken Almet KG 37,31 3. Marit Algo KG 42,28

2. klassid
25 m vabalt

1. Joosep Praks KG 18,98 1. Merzeede-Liis Ork KG 21,07
2. Markus Salundi KG 23,89 2. Anna Lee Schiff KG 21,84
3. Cevin Palts KG 24,34 3. Victoria Rosting KG 23,12

25 m selili
1. Joosep Praks KG 24.55 1. Merzeede-Liis Ork KG 23,23
2. Karl-Martin Kuusk SÜG 26,61 2. Liisabel Rang KG 26,30
3. Martin Kamm KG 30,16 3. Anna Lee Schiff KG 26,61

3. klassid
50 m vabalt

1. Silver Vahstein KG 42,67 1. Anna-Teresa Nurk KG 45,19
2. Juhan Soon KG 46,90 2. Grete Neilinn KG 52,78
3. Märten Lehto KG 49,59 3. Margareete Trummar KG 53,99

50 m selili
1. Silver Vahstein KG 53,25 '1. Liisa Õunpuu SÜG 52,92
2. Juhan Soon KG 56,75 2. Margareete Trummar KG 57,50
3. Sten Markus Vaska SÜG 1.08,51 3. Karen Lopp KG 1.02,20

4. klassid
50 m vabalt

1. Rasmus Saar SÜG 46,82 1. Andrea Ärmus SÜG 40,15
2. Mihkel Lõuk SÜG 53,12 2. Eliise Maripuu KG 44,27
3. Jürgen Truu SÜG 54,79 3. Hanna Tammel KG 45,48

50 m selili
1. Rasmus Saar SÜG 55,58 1. Andrea Ärmus SÜG 51,59
2. Mihkel Lõuk SÜG 59,31 2. Eliise Maripuu KG 52,23
3. Jürgen Truu SÜG 1.01,18 3. Annika Luhaäär SÜG 52,40

Tagastage laenutatud 
raamatud!

Soovin teile edu kooli-
aasta lõpetamise puhul ja 
tuletan meelde, et on so-
biv aeg  tagastada kõik 
enda nimele laenutatud 
õpikud ja muud trükised.

Meeles tuleb pidada 
seda, et õppeaasta lõpuks 
peavad olema kõik laenu-
tatud raamatud tagasta-
tud või tagastamistähtae-
ga pikendatud, vastasel 
korral saab lugeja uuel 
õppeaastal kojulaenuta-
mise keelu. 9. ja 12. klas-
si õpilastel tuleb õpingu-
te lõpetamisel tagastada 
raamatukogule kõik lae-
nutatud trükised, sõltu-
mata laenutustähtajast. 

Õpikud ja muud raa-
matud on meile kõigile 
tasuta kasutamiseks, ai-
ta neid püsida tervena ja 
puhtana! 

Kaotatud või rikutud 
teavikud tuleb asendada 
samaväärsega  või tasuda 
nende turuväärtus. 

Kooliraamatukogu on 
avatud kell 8:00 – 16:30.

Urve Aedma 
kooliraamatukogu juhataja

Teated

KG õppeaasta lõpetamine
17. mai, teisipäev
11. kl saksa keele riigiek-

sam; 7.kl kooli matemaatika 
tasemetöö.

18. mai, kolmapäev
3. kl eesti keele vabariiklik 

tasemetöö; 10. kl kooli mate-
maatika tasemetöö; 11. kl sak-
sa keele riigieksami suuline 
osa.

20. mai, reede
9. kl Tutipäev – viimase 

koolipäeva tunnid (3 tundi + 
kl juh tund) ja tutipäeva aktus 
(k 12:00 aulas). 

23. mai, esmaspäev
9. kl eesti keele prooviek-

sam; 9. kl täiendava õppetöö 
algus ainetes, kus aastahinne 
oleks nõrk või puudulik (aeg 
– aineõpetaja ja õpilase oma-

vaheline kokkulepe; ei tohi 
ühtida konsultatsiooniga).

24. mai, teisipäev
12. kl bioloogia riigiek-

sam; 9. kl konsultatsioonid 
(eesti keel, matemaatika, vali-
kaine); 3. kl matemaatika  va-
bariiklik tasemetöö; Inspira 
lõpuaktus.

25. mai, kolmapäev
1.-3. kl tunnid; 9. kl kon-

sultatsioonid (eesti keel, va-
likaine); 4.-8., 10.-11. kl kon-
sultatsioonid kohustuslikus 
arvestuses/eksamis; 6. kl ma-
temaatika  vabariiklik tase-
metöö.

25. mai, kolmapäev
Maakondlik Vigurvända 

võistlus KG-s
26. mai, neljapäev 

1.-3. kl tunnid; 4.-8., 10.-
11. kl kell 9 kohustuslik üle-
minekuarvestus või -eksam; 
9. kl konsultatsioonid (eesti 
keel; matemaatika; valikaine); 
maavanema vastuvõtt olüm-
piaadivõitjatele ja nende ju-
hendajatele (kutsetega).

27. mai, reede
1.-8., 10.-11. kl tegevus-

päev; 9. kl matemaatika kon-
sultatsioon; 6. kl eesti keele 
vabariiklik tasemetöö; 12. kl 
ajaloo riigieksam; 3. kl öölaa-
ger.

30. mai, esmaspäev
6. kl kunstiõpetuse vaba-

riiklik tasemetöö; 4.-8.,10.-11. 
kl valikarvestus või -eksam; 
12. kl ajaloo riigieksam; 9. kl 
konsultatsioonid (eesti keel; 

matemaatika; valikaine); Pär-
lipäev 2011 kell 14 kutsetega.

31. mai, teisipäev
1.-8., 10. kl praktika;  9. kl 

konsultatsioonid (eesti keel; 
matemaatika; valikaine).

1. juuni, kolmapäev
1.-8., 10. kl praktika; 9. kl 

konsultatsioon (eesti keel, va-
likaine).

2. juuni, neljapäev 
1.-8., 10. kl praktika; 9. kl 

konsultatsioon (eesti keel).
3. juuni, reede
1.-8., 10.-11. kl Tervitus, 

suvele! 9. kl konsultatsioon 
(eesti keel); 11.-12. kl geograa-
fia riigieksam.

Anu Saabas, Maidu Varik, 
õppealajuhatajad
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Paremale vaadates näete Justin Bieberi näoga nastikut
Paremale vaadates näe-
te nastikut, kes on sama 
näoga nagu Justin Bieber 
ehk 5.b jalgrattamatk Met-
sa Johani tallu. 

Selle naljaga sõitsid 5.b 
tüdrukud Metsa Johani tal-
lu, kus ootas meid ees lühi-
ke, aga lõbus päev.

 25. aprill kell 10 hommi-
kul kogunesid 5.b klassi õpi-
lased ja õpetajad Sirje Mehik 
ning Maret Martinson jalg-
ratastega Auriga ette. Vaa-
dati üle, kas kõigil on turva-
lisuse huvides kiivrid peas ja 
asuti teele Metsa Johani talu  
poole. 

 Teel tallu oli kõigil lõ-
bus, tehti nalja. Ka Bieberi-
näolise nastiku üle.

 Kohale jõudes võttis 
meid soojalt vastu talu pere-
naine Lea Sepp.  Panime rat-
tad kuuri seina äärde rivvi, 
kotid tuppa ja läksime vaa-
tama kuidas need ligikau-
du 400-500 lihaveist lauta 
ära mahuvad. See oli ju ka 
põhjus, miks me sinna üldse 
sõitsime. Peale loomavaat-
lust läksime jõe äärde. Kes 
viskas kivisid vette, kes jõl-
litas peegelpilti tuttavast ini-
meset jõevees ja oli mõni sel-

line ka, kes lihtsalt seisis ja 
vaatas, kuidas teised midagi 
teevad. Igatahes kõigil oli te-
gevust. 

 Siis tuli kätte hetk, kui 
perenaine luges meile ühe 
luuletuse, mis andis vih-
je peidetud šokolaadimuna-
de peidukoha kohta. Natuke 
otsisime neid ja siis lõpuks 
leidsime. Oi, ja oligi aeg 
minna lõunapausile. Kõigil 

oli lõbus ka peale seda.
Mõned leidsid end ba-

tuudi pealt kargamas, teised 
jällegi koera paitamas. Mõ-
ned meist  lendlesid kiige-
ga puude vahel. Merlini isa 
eestvedamisel toimus vah-
va puudelappimise võistlus. 
Mängiti kossu ja oldi niisa-
ma mõnusad. Pärast läksime 
kolme "põrsakese" juurde, ei 
tegelikult me läksime kolme 

tiigi juurde. Ühes elasid vä-
hid, teises kalad ja kolman-
das inimesed väga  kuuma-
del suvepäevadel :).  Peagi 
oli kell juba niikaugel, et tu-
li öelda lahkele pererahvale 
ja talule: "Nägemist, näeme 
ehk varsti jälle!"

Kateriine Püüa, 
 5.b klassist

Kena kevadpäev jalgrattatekeks

Vocaliisa konkursilaval

Üks vihmane, kuid laulurohke laupäev Viimsis
14. mail käis meie põhi-

kooli tütarlastekoor Voca-
liisa II Viimsi JazzPopFestil 
Viimsi koolis, kus osaleti B-
kateoorias ehk Just for Fun. 
Esitasime 4 laulu: „When we 
grow up“ , „Parents are peo-
ple“, „Kus kulgeb kuu“ ning 
„Tule minuga sööklasse“.
Antud kategoorias osales 
veel ka  põllumajandusmi-
nisteeriumi laulukoor, diri-
gendid Linda Kardna, Paul 
Ruudi, Aarne Saluveer Tal-
linnast, mis osutus ka vali-
tuks õhtusele lõppkontserdi-
le ning ViiKerKoor, dirigent 
Age Toomsalu Viimsist.

Hoolimata nukrast ning 
vihmasest ilmast, olid koo-
rid ning ansamblid meeli-
ülendavad. Kokku osales 
12 koori ning 4 vokaalan-

samblit. Tulemused ja kate-
gooriad jagunesid aga järg-
nevalt: A-kategooria Nuku 
koor Tallinnast, dirigent 
Reeda Toots, vokaalansamb-
lite I ja II preemia läksid ja-
gamisele The Fews ning 
Söörömöö vahele, mis olid 
samuti Tallinnast, kuid vii-
mane koosnes ainult saarlas-
test, sealhulgas meie kooli 
vilistlased Tuuli Rand ning 
praegu superstaari tiitlile 
pürgiv Teele Viira ning li-
saks neile Maria Väli, Maar-
ja Aarma, Mari-Liis Aljas. 
B-kategoorias oli parim põl-
lumajandusministeeriumi 
laulukoor ning tulevikukoo-
ride preemia anti The Mu-
sical Robbersile Viimsist, di-
rigent Arvo Luik.

Festival oli tõesti väga la-

he ning huvitav, sest lisaks 
väga heale muusikale, sai 
seda ka õppida Kadri Voo-
randi käe all, kes laulab an-
samblis Estoninan Voices, 
mis ka lõppkontserdil tegi 
50-minutilise etteaste. An-
samblisse kuulub ka saarla-
ne Maria Väli.

Kahju muidugi, et Euro-
visiooni finaali vaatamine 
selle all veidi kannatas, kuid 
üritusest osavõtmist ei ka-
hetse keegi ning  asi oli se-
da väärt! :)

Laura Oolup, 
Vocaliisa laulja



4 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 18. mai 2011

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@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.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Minu vanemate ühine kooliaeg
Minu vanemad alustasid 

õppimist tolleaegses Piht-
la 8-klassilises koolis. Kui 
vanemad käisid teises klas-
sis, oli tulekahju ja kooli va-
nem puidust osa põles maa-
ni maha. Peale seda muudeti 
koolis õppekorraldust. Va-
nemad õpilased tulid koo-
li hommikul, aga 1.-4. klassi 
õpilased käisid koolis pea-
lelõunasel ajal. Kahes vahe-
tuses õppisid mu vanemad  
kokku 2,5 aastat. 

Kooli direktor oli Paul 
Saar. Vanemate klassijuha-
tajad olid Elle Kaasik, Hiie 
Kaasikmäe, Raja Tõnn.

Koolitundi alustas ja lõ-
petas käsitsi kõlistatav kooli-
kell, seda helistas vanemate 
klasside õpilane – korrapi-
daja. 

Kooli juures oli suur kat-
seaed, kus kasvatati lilli, 
aedvilju, maitsetaimi. Kooli 
juures olid ka õunapuuaed 
ja marjapõõsad. Kooli aias 
käisid lapsed terve suve va-
hetustega hooldamas (rohi-
mas ja kastmas). Saak kasu-
tati ära kooli sööklas. 

ÜKT (ühiskondlikult ka-
suliku töö) tunde saadi kooli 
toodud vanapaberi, männi-
käbide, ravimtaimede eest. 
Vanapaber viidi kokkuostu, 
ravimtaimed apteeki ja män-
nikäbid metskonda. 

1978. aastal viidi mi-
nu vanemad üle Kingise-
pa 8-klassilisse kooli, kuna 
Pihtla kool muutus algkoo-
liks. Uues koolis alustas ja 
lõpetas tundi juba elektroo-
niline kell. Klassijuhatajaks 
oli Elve Sagur, direktoriks 
Maimu Liiv ja õppelajuha-
ta oli Raivo Peeters. Alguses 
oli nende klass väga suur, 42 
õpilast. Tänu sellele oli neil 
väga palju kontrolltöid. Ku-
na jutustavate ainete osa-

kaal oli suurem, siis suuli-
selt vastamas pidid käima 
korra nädalas. Klassijuhataja 
sai sellise suure klassi juha-
tamisega väga hästi hakka-
ma, sest õpilased olid suh-
teliselt rahulikud, muidugi 
olid ka neil omad Tootsid. 
Tootsid jäid pidevalt tundi-
desse hiljaks, viskasid vee-
pomme trepist alla, peitsid 
õpetajate eest kriite ära ja te-
gid muid pahandusi. Vahe-
tundide ajal pidid õpilased 
jalutama kahekaupa paaris 
koridoris ringiratast, ei toh-
tinud seina ääres seista ega 
istuda, ei tohtinud ka klas-
sis olla. Vahel õnnestus ka 
vahetunni ajal koristajatä-
di „silm ära petta“ ja lipsata 
koolist välja kioskist jäätist 
ostma. Soojemal ajal luba-
ti lapsi kooli ette õue. Seal 
said nad mängida. Tüdru-
kud mängisid kummikeksu, 
poisid aga kulli, koos män-
giti rahvastepalli. 

Esimesed eksamid olid 
kuuenda klassi lõpus. Tava-
liselt oli selleks matemaatika 
eksam. Ema ei pidanud se-
da eksamit tegema, kuna oli 
sel päeval pimesoole operat-
sioonil, ta ei pidanud tegema 
ka järeleksamit, kuna vabas-
tati sellest eksamikomisjo-
ni otsusega. Isa meelest oli 
see kerge eksam, kuna ma-
temaatika oli isa lemmikai-
ne. Ka seitsmenda klassi ek-
sameid, milleks olid füüsika 
ja võõrkeel, ei pidanud ema 
jällegi tegema, kuna nen-
des ainetes oli tal väga hea 
õppeedukus. Isa sai füüsi-
kas „4“ ja inglise keeles kuk-
kus esimesel korral läbi. Ka-
heksanda klassi lõpus olid 
kohustuslikud eksamid ma-
temaatika ja eesti keele kir-
jand. Need olid ema esime-

sed eksamid, mis ta sooritas. 
Ta sai vastavalt „4“ ja „5“. 
Lisaks olid eksamiteks veel 
vene keel ja keemia, millest 
hea õppeedukusega õpila-
sed pääsesid. Isa pidi tege-
ma kõik 4 eksamit mille hin-
neteks ta sai „4“ „3“ „3“ „4“. 
Täitsa korralikud koolipoisi 
hinded! 

Sügisel, kui kool algas 
käisid õpilased kaks näda-
lat kolhoosides/sovhoosi-
des kartuleid korjamas, ke-
vaditi käidi metsa istutamas. 

Sellel ajal oli olemas selli-
ne asi nagu kinolektoorium, 
see oli väike kahepoolne pa-
ber, kus peal olid filmide ni-
mekiri ja nende linastumise 
kuupäevad. Põhimõtteliselt 
oli see kollektiivne kinokü-
lastus terve klassiga, kus ei 
pidanud ostma kinopiletit, 
vaid piisas kinolektooriumi 
ettenäitamisest. 

Klassis oli ka oma ansam-
bel ja tegeleti ka koorilaulu-
ga. Klassiõhtuteks tegid tüd-
rukud ise kartulisalatit ja 
morssi ning poisid küpse-
tasid vahvleid. Asjad võeti 
kõik kodust kaasa. Klassiõh-
tutel tantsiti, mängiti liiku-
mismänge, tehti viktoriine ja 
palju muud põnevat. Sageli 
korraldati teiste koolide sa-
ma astme õpilastega kohtu-
misõhtuid, nii tekkis juurde 
uusi sõpru ja tuttavaid.  

Suure osa tundideväli-
sest ajast võtsid enda alla 
pioneeriüritused, selleks oli 
koolis tööl pioneerijuht. Tih-
ti olid riviõppused, harjuta-
ti pioneerimalemate sõjalis-
sportlikuks suurürituseks 
„Põuavälk“, see on midagi 
sarnast praeguste noorkot-
kaste ja kodutütarde tege-
vusega. Kaheksandas klassis 
lõppes pioneeriaeg ja algas 

komsomoliaeg. 
   Paar korda aastas ka-

sutasid pioneeri- ja komso-
molituba enda tööruumina 
hambaarstid, siis ei pidanud 
käima hambapolikliinikus, 
vaid hambaarstid tulid oma 
tehnikaga kooli laste ham-
baid ravima. Eraldi arstituba 
koolis ei olnud. Hambapuu-
rid olid võrreldes tänapäe-
vaga täiesti erinevad. Nad 
töötasid mingite rihmadega 
ja tegid koledat mürinat. Kui 
mõne õpilasega mingi õnne-
tus juhtus, siis kutsuti kiir-
abi kohale. Seda juhtus õn-
neks harva. 

Eredamalt on meelde jää-
nud ka see, kui kooli seinte-
le kirjutati nõukogude-vas-
taseid lauseid. Siis käisid 
julgeolekuohvitserid koo-
lis ja iga õpilane pidi kirju-
tama nii parema kui vasaku 
käega, trüki ja kirjatähtede-
ga lauseid paberile, et välja 
selgitada, kes nende lausete 
autor oli. Süüdlast ei õnnes-
tunud välja selgitada, kuna 
seina peale oli kirjutatud ae-
rosoolvärviga.

Suurt segadust ja paani-
kat tekitas ka see, kui ühe 
koolipeo ajal lasi keegi koo-
liruumidesse pisargaasi, see 
tegi paljudel silmad valu-
saks, punaseks ja pani need 
vett jooksma. Peale seda oli 
mitu vaba päeva, kuna koo-
lis puudus ventilatsioon, et 
õhk puhtaks saada. On ka 
meeles üks kahenädalane 
talvine lisakoolivaheaeg, kui 
tänu joobes katlakütjale kül-
musid terve kooli veetorud 
ja radiaatorid lõhki. Peale se-
da ühendati kool linna kesk-
kütte süsteemiga ja katlaküt-
ja lasti töölt lahti. 

Katkend Kusti Aaviku 
(6.b klass) uurimistööst


