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Lk. 2
Rendez-vouz. Foto: Merle Rätsep

Kolmapäeval, 27.04 kell
18.00 on Kadi raadios taaskord KG abiturientide saade Rendez-vouz.
Saates vestlevad reisimise
teemal KG õpilased.Tehakse
intervjuu Marit Tarkiniga ning KG persooniks on
Maidu Varik.

KG vilistlane Ilmar
Raag räägib elu enese stsenaariumist.

Lk. 4. Eelmine nädal oli sotsiaalteaduste nädal!
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Lk. 5

Põnevaks kujunenud
võistlusel valiti KG
Mini-Miss ja -Mister.

Lk. 6. Sirje Metsküll annab ülevaata lõppenud Tervisenädalast.
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Lk. 7

Jätkub meie
kooli õpetajaid tutvustav artiklitesari.

Lk. 8. Muljeid koolivaheajast
Haitil jagab Pille Lodi.

Euroopa Koolis lõputseremoonial

Marii Magus,
12C klass
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�����
Õpilaste sünnipäevad
Kätlin Aas 6B
Edgar Koppel 9A

28.04.
28.04.
Susanna-Liis Seppel 6B 28.04.
Taavi Tanila 9A
28.04.
Teet Tilk 12A
28.04.
Agne Vaher 11E
28.04.
Kadi Sink 9A
29.04.
Karina Klais 5A
30.04.
Siret Koel 9C
30.04.
Indrek Kruuser 9A
30.04.
Sissel-Maria Mägi 2B 30.04.
Tanel Saar 7C
30.04.
Mai Soom 10B
01.05.
Rutt Tarus 6A
01.05.
Artjom Babitski 11D 02.05.
Taavi Ilvest 11B
02.05.
Kaisa Lepp 9D
02.05.
Sander Preedin 11D 02.05.
Kerti Ruttu 8D
02.05.
Urmet Saar 10E
02.05.
Andreas Hõlpus 6C 03.05.
Tauno Kuhi 8C
03.05.
Kristina Liiv 1A
03.05.
Maria Lindau 2B
03.05.
Patrick Roi 9B
03.05.
Merlii Mihkelson 12C 04.05.
Töötajate sünnipäevad
Lea Rooda
Ariita Sepp
Maie Kuldkepp
Ursula Matvejeva

28.04
29.04
30.04
04.05.

Viis Kuressaare Gümnaasiumi õpilast veetsid reede pärastlõuna Õpetajate Majas, kus tunnustati selle aasta õpilasvõistluse Euroopa Koolis parimaid. Palju õnne võitjatele! Foto: erakogu

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti poolt korraldatud
Euroopa integratsiooniprobleeme käsitleva võistluse
Euroopa koolis võitjatele jagati 22. aprillil Tallinna Õpetajate Majas auhindu.
2004/2005 õa võistluse üldmoto kõikidele Euroopa lastele ja noortele oli
”Olles muutuva Euroopa
kodanik” (Being a citizen in
a changing Europe)
Oodati kirjutisi ja kunstitöid vabalt valitud žanris,
keeles. Kuressaare Gümnaasiumist olid autasustamisele

palutud Kristiina Kruuse
12.c (osales uurimistööga),
Krõõt Tarkmeel 12.c(osales
esseega) ning kunstitöödega
Keidi Saks 6.b, Liisa Reinart 8.b, Kristi Kandima 6.b
Võitjatele jagati diplomeid ja raamatuid ning
Kristiina Kruusel oli lisaks traditsioonisele auhinnale võimalus võita ka üks
kuuest peapreemiast – nädalane reis Saksamaale.
Eelmisel aastal oli neiu
samuti üks kuue peapreemia võitjast – ja möödunud
suvel oli tal võimalus osaleda noortelaagris Hollandis.

Tookord sõlmitud tutvused
olid abiks selleaastase töö
koostamisel, nimelt palus
Kristiina erinevatel Euroopa
noortel analüüsida eestlaste elu-olu möödunud sajandi alguses.
Nii et KG noored uurijad
ja kunstnikud, osalege konkurssidel ja võistlustel, see
annab võimaluse avastada
maailma ning enda võimeid!
Palju õnne võitjatele!
Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja
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Elu on stsenaarium ehk intervjuu Ilmar Raagiga
Sotsiaalteaduste ainenädala raames külastas KG-d
VIII lennu vilistlane ETV juhatuse esimees Ilmar Raag.
Vestlesime temaga keskkooliajast, ülikoolist, filmindusest, telest ja kõigest südamelähedasest.
Mis tunne on üle pika aja
olla taas „oma elu esimeses koolis“ KG-s?
Ma peaaegu ei tunne seda kooli ära, sest see on nii
palju korralikumaks ja inimlikumaks muutunud. Kui
tänapäevaõpilased õpiksid
sarnases keskkonnas kui
meie omal ajal, siis neile tunduks see ebainimlik. Samas
meile tundus siis kõik väga
normaalne. Ma ei taha öelda,
et me oleksime mingil määral kangelased olnud, kuid
inimväärilist keskkonda on
praegu tunduvalt rohkem.
Milliseid eredaid mälestusi teile meenus koolimaja
peal ringi jalutates?
Põhimälestused
meenusid mulle selle sama
aulaga. Vaatan seal tagaseinas ühte kinnimüüritud
akent, kus kunagi asus kooliraadio ruum... seal sai ikka
väga pikalt istutud. Ja siin
saalis selle sama lava peal
sai kunagi isetegevuspäevi
läbi viidud ja ilma õpetajate
sundimiseta suhteliselt pikki teatritükke tehtud.
Milline õpilane te oli koolipoisina?
Pigem olin ma süütult korralik. Ma võib-olla
ei käinud alati tundides ja
kümnendas klassis oli mul
vene keel teisel veerandil
kaks, sest ma lihtsalt puudusin. Aga toona olid minu eesti ja vene keel üsna
vigased ning see hinne oli
täiesti õige.
Millal teis tekkis äratundmine, et film ja tele ongi
need õiged alad?
Keskkooli ajal hakkasin
ma siinsamas teatrit tege-

ma ja siis mõistsin, et teatril on tunduvalt suuremad
piirangud kui filmil. Samas
mul puudus piisav usk enda
andekusse ja mulle seletati,
et need, kes peale keskkooli lähevad kohe loomingulisele erialale, jäävad kogu
eluks kannatama intelligentsuse puudumise all. Nad
õpivad selgeks loomingulise käsitöö, kuid tegelikult ei
tea maailmast midagi ja teevad kogu elu filme keskkooli
armastusest. Mina jäingi seda juttu uskuma ja samas oli
see mõnusaks ettekäändeks
mitte trügida karmi konkurentsi. Nii läksingi kõigepealt ajalugu õppima ja alles hiljem filmiteooriat. Kuid
see, et ma telesse sattusin, oli
täiesti juhuslik.
Kuidas te saite endale
hüüdnime Saaremaa
Hamlet?
Meie teater oli mänginud
kooliteatrite festivalil SÜGiga koos oma nägemust
Hamletist ja kui ma ülikooli jõudsin, siis oli seal inimesi, kes olid seda näinud. Mina läksin oma teatritrupist
ainukesena Tartu ülikooli
õppima ja nii see hüüdnimi
seal tekkiski.
Peale Tartu ülikooli olete õppinud veel Pariisis ja
Ameerikas. Rääkige enda
ülikooliaastatest.
Tartu ülikool hämmastas
mind selles suhtes, et seal oli
minu jaoks tunduvalt vähem vabaduse ja loomingulisuse hõngu kui siin koolis. Seal ei huvitanud kedagi
mingi teatri või raadiotegemine ja kõik hoidsid suhteliselt omaette. Teisest küljest
näitas Tartu ülikool mulle, mida tähendab õppimine tegelikult. Näiteks inglise keele sain ühe aastaga nii
selgeks, et mul ei ole hilisemas elus sellega enam mingeid probleeme olnud. Seal
tekkis minus usk, et kui väga tahad, võid üsna palju
selgeks saada. Siin koolis ma

Ilmar Raag kõnelemas sotsiaalteaduste ainenädala üritusel. Foto: Arvi Tanila

veel ei julgenud sellesse uskuda. Minu meelest on Tartu ülikool Euroopa tasandil
üks kõige kõvemaid koole.
Selle taga, et ta võib-olla nii
tuntud ei ole, on ainult eestikeelne õpe.
Ja edasi... Pariis on Pariis ja mul on väga hea meel,
et sain neli aastat oma noorusest seal veeta. Kusjuures
Pariisi minek tugines riskidele, sest sinna minnes ma
ei osanud prantsuse keelt
eriti hästi. Aga kui on väga suur soov, siis tuleb, pea
ees, vette hüpata. Ameerika-

ga oli selles suhtes lihtsam,
et ma teadsin, mida nõutakse ja oodatakse. Omaette huvitav oli praktika Hollywoodis, kus ma mõistsin, et neid
inimesi ei tasu alahinnata.
Enda esinemises rääkisite
te andekate noorte läbipõlemisprobleemist peale
gümnaasiumi? Kuidas teil
õnnestus sellest probleemist üle saada?
Eks väsimus tekib mingi aja jooksul igaühel. Mina olin kolm aastat televisioonis töötanud ja siis
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Elu on stsenaarium ehk intervjuu Ilmar Raagiga
minu käest küsiti: „Mis tunne sul on?“ Vastasin, et natuke nagu väsimus on peal
ja siis see inimene ütles mulle, et kolm aastat ongi piir.
See ei ole traagika iseenesest, aga samas sa pead olema valmis mõtlema B-plaani peale, kui A-plaan enam
ei tööta.

selle eest hoiatama.

Kumb on teie jaoks olulisem, kas televisioon või
film?

Seda peavad vist teised
ütlema. Kõik, mis ma ütlen,
peegeldab küll teatud mõtteid, kuid... See küsimus eeldab, et ma natuke kiidaksin
end. Aga ma arvan, et kui
selles on midagi kiiduväärt,
siis on parem, kui teised seda teevad.

Ühiskondlikus
plaanis on loomulikult tele olulisem, aga mulle isiklikult
meeldib lugude jutustamine
läbi filmi. Televisiooni puhul on seda rumalat ”haipimist” palju rohkem. Näiteks
mind väga hämmastab, kuidas on tekkinud reality-showde tegelaste fännid. Inimesed
ei anna endale aru, et tõsiste
tegijate seas nad saavad endale absoluutse miinusmärgi. Tõsielusarja minnes võib
peaaegu kindel olla, et televisoonis saatejuhina või
teatris näitlejana sa enam
iigali tööd ei saa. Samal ajal
on telesüsteem nii küüniline, et keegi ei hakka inimest

Kõige imetlusväärsemad
pidavat olema inimesed,
kes ei lase ühiskonnal end
tasandada ja kes suudavad endaks jääda. Olete ETV-s juba mitu aastat
edukalt oma rida ajanud.
Kuidas see teil õnnestunud on?

Millal on Ilmar Raagilt
järgmist filmi oodata?
Ma tahaksin seda kohe ette valmistama hakata, kuid ilmselt filmimisega
saan alustada siis, kui televisooniga leping lõppeb.
Millest teie uus film räägib?
Üks võimalus on koolivägivallafilm. Seda mõtet olen
juba kümme aastat endaga

kandnud. Teine variant on
tunnetega väärtfilm, mida
ilmselt ei filmita Eestis.
Oskate te eristada enda
elu parimat filmielamust?
Ei, neid filme on selleks
liiga palju ja ilmselt sõltuvad
need ka vanusest. Mäletan,
et veel Kuressaares elades
sain suure elamuse Nipernaadi vaatamisest. Ma ei ole
seda hiljem vaadanud ja ma
ei ole kindel, kas see täna
enam samamoodi mõjuks.
Häid filme on palju ja ma
ei julgeks neist ühtegi eraldi välja tuua.
Mille üle te viimati südamest naersite?
(Pikk vaikus) Ma naeran
tihti, aga praegu ei tule mingit konkreetset olukorda
meelde. Ma pigem naeran
palju kui vähe. See tähendab, et võib-olla ma ei naera
piisavalt tõsiselt (naerab).
Millest te unistate?
Filmiinimeste unistused
võivad ühel hetkel naeruväärsed tunduda: nad unistavad oma järgmisest filmist

ja sellest, kuidas see vaatajatele mõjub. Veel unistan ühest matkast Kapten
Grant`i jälgedes mööda 37.
lõunaparalleeli üle Andide
ning läbi Argentiina, Austraalia ja Uus-Meremaa. Vaevalt ma selle matka kunagi
päriselt teoks teen, aga umbes sellised unistused mul
on.
Olete öelnud, et elu sarnaneb stsenaariumiga. Mida soovitate KG noortele,
et nad elu filmivõtetel edukalt hakkama saaksid?
Igas stsenaariumis on algus, kus on tegelikult antud
vihjed lõpule. Alati võiks läbi mõelda, kes te soovite olla näiteks kümne või kahekümne aasta pärast. Ilma
lõppu teadmata ei ole võimalik stsenaariumit kirjutada. Kui filmi lõpp on olemas, tuleb hakata valima
teid, kuidas selleni jõuda.
Need ei pea olema otseteed,
vaid võivad olla ka dramaatiliselt pingsad.
Kristiina Kruuse,
12C klass

Miks veetsid õpilasesindus ja 4H laupäeva koolis? Sellest saate lugeda juba järgmisest Meie KG-st! :) Foto: Renate Pihl
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Juhtkond tänab
Muusikaõpetajaid
Laine Lehtot, Pilvi Karu,
Helle Randa, Mai Randa,
Veikko Lehtot õpilaste eduka juhendamise eest konkursil “Kuressaare Laululind
2005”.
Heli Vaherit (juhendaja
Laine Lehto) osalemise eest
“Tähtede Laulu” konkursil.
Vendade Liivide maakonna konkursi laureaate
Juta Altmetsa (7b) ja
Helena
Pihelit
(11b)
ning
nende
juhendajaid õpetaja Heidi Truud ja
Marit Tarkinit.
GLOBE
uurimistööde
konverentsil
edukalt
esinenud
õpilasi
Janno Tilk`i (2. koht) ja
Kristiina Ader`it (4. koht).
Tänu uurimistööde juhendajale Sirje Keremele.
Ürituse KG Mini-Miss ja
Mini-Mister 2005 korralduskomisjoni.
Sotsiaalteaduste nädala
korraldajaid ja ürituste läbiviijaid.
Algklasside
õpetajate korralduskomisjoni maakondliku
3.-4.
klasside
õpioskuste olümpiaadi läbiviimise eest.
Maakondlikul 3.-4.klasside õpioskuste olümpiaadil 1. koha saavutanud 3a kl.
meeskonda (juhendaja õp.
R. Jasmin, G. Pihl) ja 4. koha saavutanud 4a kl. meeskonda (juhendaja õp. R. Jasmin).
Õpilasvõistlusel Euroopa Koolis tunnustatud tööde
autoreid- Kristi Kandima,
Keidi Saks, Liisa Reinart,
Krõõt Tarkmeel, Kristiina
Kruuse ja nende juhendajaid
õpetajaid Elle Jurkatam’e ja
Marit Tarkin’it

Direktsioon
19.04.2005 direktsiooni
koosolekul olid arutluse all 5.
ja 7. klasside valikainetunnid
õppeaastal 2005/2006, Renate Pihl tutvustas 27.04.2005
toimuva
õpilaskoosoleku
päevakorda. Veel olid arutluse all hoolekogu koosolek,
eneseanalüüsi koolitus, põhjuseta puudumised kehalise
kasvatuse, muusika ja töö õpetuse tundidest - nende
õppeainete aastahinde väljapanemise ja suvetöö kord.
Inge Jalakas,
huvijuht

Reedel, 22. aprillil korraldas Kaarma Vallavalitsus tõrvikutega teatejooksu Kaarma valla piirilt Kaarma
maalinnale. Start anti Saaremaa liha- ja piimatööstuse juurest, kuna seal on Kaarma valla piir. Võistkonda kuulus kaheksa poissi ja kaks tütarlast. Igal jooksjal tuli läbida veidi üle kilomeetri. Tihe rebimine kulges jooksuklubiga
“Sarma” kuni kaheksanda etapini. Kahel viimasel etapil olid aga KG võistlejad kindlamad ja võitsid teatejooksu nii
üld- kui koolidearvestuse. Võistkonda kuulusid; Darola Kruusik, Maiken Mändla,Mihkel Kauber, Mihkel Kalm, Tõnis
Juulik, Artjom Babitski,Erki Elli,Madis Merilo, Karel Lõbu ja Sass Saat. Tekst: Endel Tustit. Foto: Gert Lutter

Sotsiaalteaduste ainenädal KG-s
18. märtsist 22. aprillini kestis Kuressaare Gümnaasiumis juba traditsiooniks kujunenud sotsiaalteaduste
ainenädal.
Esmaspäeval avati II korruse koridoris Saaremaa
muuseumi fondide materjalidest näitus Euroopa kindlustest 17. sajandist, mille
tõi meie kooli KG vilistlane
Raul Salumäe. Samal päeval
toimus klassidevaheline Informiin, kus oma vanuseastmes olid kõige edukamad
5B, 7B, 8B ja 11B klass. Aulas oli võimalik vaadata õpilastööde näitust „Meistrid,
sellid, õpipoisid“, mille jaoks olid seitsmendikud meisterdanud makette, pilte ja
kirjutanud näidendeid keskaja teemadel. Teisipäeva
pealelõunal toimus konverents, mis on sotsiaalnädala
peaürituseks- „Muna õpetab
kana“. Seekordseteks pesast
välja veerenud „munadeks“
olid Ilmar Raag, Kalle Käesel
ja Karin Martinson, kes rääkisid noortele meediast, televisioonist ja filmindusest ning
olid meelsasti nõus vastama
huviliste küsimustele. Karini
käest sai näiteks teada, missugused on TPÜ filmirežii

Viiendate klasside maastikumäng. Foto: Arvi Tanila

eriala
sisseastumiskatsed,
Kalle ja Ilmar jutustasid lähemalt ETV-st ning oma kogemustest. Enne KG vilistlaste
lavaleastumist esitati publikule Argo Kirsi valmistatud
keskaegset rõngassärki, ambu, jalatseid ja peakatet. Kolmapäeval toimus õpilasmälumängu Megaaju finaal,
mille võitjaks tuli seekord

11.b klass. 21. aprillil toimus
viiendikele suur maastikumäng, kus esikohale tuli 5A,
ületades 5B klassi vaid 0.75
punktiga. Reedel tehti edukast nädalast kokkuvõtted ja
loomulikult jagati heldekäeliselt punkte klassidevahelisse
võistlusesse.
Ilona Käsk,
12C klass
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ja Mini-Mister 2005 selgunud!
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Teated
Neljapäeval, 28. aprillil algusega kl 16.00 toimub
Kuressaare Gümnaasiumi
auditooriumis meie kooli
hoolekogu koolitus.
Koolituse kava:

KG Mini-Miss ja -Mister 2005. Vasakult: I printsess ja publiku lemmik Kristiine Pajussaar 4B klass, I prints ja publiku lemmik Steven Nepper 4A klass, Mini-Miss Elisabet Välbe 5B klass, Mini-Mister Taavi Saar 5A klass, II printsess
Eliisa Annusver 5A klass, II prints Karel Ellermaa 5A klass. Foto: Gert Lutter

Neljapäeva õhtul, 21. aprillil valiti KG järjekordne
mini-miss ja -mister. Osa
võttis konkursist 7 tüdrukut
ja 7 poissi, kellest igaüks andis endast igas võistlusvoorus parima.
Mini-Missi tiitli pälvis
Elisabet Välbe 5B klassis ja
Mini-Misteri tiitli sai endale Taavi Saar 5a klassist. I
printsess on Kristiine Pajussaar 4b klassist. Tema võitis
ka hääletuse tulemusel publiku lemmiku tiitli. I prints
on Steven Nepper, kes sa-

muti võitis hääletuse tulemusel publiku lemmiku tiitli! II printsessiks valiti Eliisa
Annusver 5a klassist ning II
printsiks valiti Karel Ellermaa 5a klassist
Žürii andis välja ka eripreemiad: parim tantsulõvi
– Andres Hindrekson 5b;
parim playback`i kostüüm
– Stina Silluste 5a; kõige musikaalsem – Rene Riim 4b;
sponsorite lemmik – Merili
Põldema 4b.
Suur tänu kõigile osavõtjatele, nende vanemate-

le ja klassijuhatajatele. Samuti tänan kõiki esinejaid
ja nende juhendajaid, ˛üriid
ning kõiki teisi inimesi, kes
ürituse kordaminekule kaasa aitasid.
Ja kõige erilisem tänu
kuulub loomulikult meie
ürituse
peasponsorile GOSPA’le, kes kinkisid
meie võitjatele GOSPA kinkekaardid!
Inge Jalakas,
huvijuht

• Sissejuhatus
• Suhtumise
kujundamine ja eelduste kokkuleppimine
• Terminites kokkuleppimine
• Hoolekogu eesmärgi ja
ülesande sõnastamine
• Kokkulepped
konkreetse meeskonna edasiste
ülesannete osas.
Koolitusele
arvestatav
aeg: 180 minutit (3 tundi).
Koolitus on tasuta. Koolituse korraldab Eesti Lastevanemate Liit, koolitaja Kristiine Vahtramäe.
Palun teatada osavõtust
tel 45 56 575 (kooli sekretär)
või 45 56 576 (koolituskeskus Osilia).
Maie Meius,
KK Osilia juhataja

Kuressaare Gümnaasiumi
lõpuklasside vene keele
teemalised etendused
Kuressaare
Gümnaasiumi abituuriumiklassid on
kohe -kohe lõpetamas kooli ning seal hulgas ka vene
keele kursust. Oma lõputööna eelmainitud aines esitame
me kolmest osast koosneva etenduse : 12 A - omaloominguline kava “Kevad”, 12
B on lavalaudadele toomiseks ette valmistanud Valentin Berestovi jutu “ Kes
elab portfelis? “ ainetel lavastatud näidendi ning 12 C
õppis selgeks Ošanini - Ostrovski laulu “Olgu jääv meile päike”. Seda kõike on 29.
aprillil kell 10.45 kuulama ja
vaatama oodatud gümnaasiumiklasside õpilased!
Krõõt Tarkmeel,
12C klass

Lühidalt
Õnnitleme Koolipedagoogika 160 tunnise kursuse
edukaid lõpetajaid:
Urve Aedma, Heiko Kull,
Raivo Kadaja, Aivar Laus,
Madli-Maria Niit, Katrin Keso-Vares ja Gerta Nurk.
Missid ja misterid saunamöllus! Foto: Gert Lutter

Juhtkond
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Lühidalt
Saare maakonna 3.-4. klasside õpioskuste olümpiaad
Reedel, 22. aprillil toimus Kuressaare Gümnaasiumis maakondlik õpioskuste olümpiaad 3.-4. klasside
õpilastele.
Võistlemas oli 20 võistkonda 3. klassidest ja 21
võistkonda 4. klassidest. Kõige kaugemad osavõtjad olid
Ruhnu Põhikoolist. 3. klasside arvestuses saavutas I koha meie kooli 3A klassi võistkond (Riin Nõukas, Laura
Oolup, Brenda Rauniste ja
Kelly Talvistu), 4. klasside
osas tuli KG 4A klassi võistkond (Eliise Kõiv, Johanna
Sepp, Kristiina Avik, Kristiin Mets) 4. kohale. Mõlemaid võistkondi valmistas
ette õpetaja Ruth Jasmin.
Õnnitlused võitjatele, kiitus kõigile tublidele osalejatele!
Suur aitäh õpetaja Merle
Tustitile kui ürituse peakorraldajale!
Grete Pihl,
algklasside ainekomisjoni
esimees

Jüripäevajooksu tulemused 20. aprill 2005.
5. - 6. kl.

Aeg

Koht

5A

17,13

II

5B

17,41

III

6A

18,27

IV

6B

16,26

I

7. - 8. kl.

Aeg

Koht

7A

15,55

II

7C

17,15

VI

8A

15,4

I

8B

16,08

IV

8C

16

III

8D

16,3

V

9. - 12. kl.

Aeg

Koht

10A

14,24

I

10C

15,09

III

10E

15,51

VI

11A

15,36

V

11B

16,3

VII

11C

14,33

II

11D

15,14

IV

11E

16,44

VIII

Inge Jalakas,
kehalise kasvatuse
ainekomisjoni nimel
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Terves kehas terve sisu!

Tervisesalatite valmistamise võistlus. Foto: Gert Lutter

11.-14. aprillini toimus
kooli tervisenädal „Terves
kehas terve sisu“. Nädala
jooksul toimus erinevaid
üritusi – võistlusi, konkursse, vestlusringe viktoriine jne.
Algklassid
joonistasid
teemal „Hoia tervist“. Parimateks kunstnikeks osutusid järgmised õpilased:
I kl.-d Henri Viikmäe (1 a
kl.), II kl.-d Ralf Heinsoo ( 2
b kl.), II kl.-d Brenda Rauniste (3 a kl.), IV kl.-d Kevin Schults (4 a kl.)
5.-6.kl valmistasid oma
retseptide järgi parimaid ja
tervislikemaid salateid. Zürii hindamise tulemusena selgus, et parim salativalmistaja klass oli 5 a kl
II võistkond (Laura Laaster,
Kersti Sepp, Merilin Nõgu)..
Neil oli ka kõige stiilseim
salati serveering. Järgnesid
teised tublid klassid – 6 b,
(maitsvaim salat), 5 a I võistkond, 6 a kl, 5 b kl ( originaalseim serveering) ja 6 c
klass. Tore võistlus on plaanis järgmisel aastal korraldada ka teistele klassidele.
7 klassid arutasid vestlusringis „Noored noortele“ uimastite probleemidest,
mida juhatas 11 b klassi õpilane Helena Pihel.

8 klassid murdsid pead
tervisealasel viktoriinil. Parim oli 8 b klass, ( Kaisa
Õunpuu, Liisi Saksakulm,
Kertu Kaminskas, Kairi
Saar, Mirjam Ool), järgnesid
8 a klass ja 8 c klass.
9 klassid said esmaabiõpetaja juhendamisel oskuseid ja kogemusi elustamiskursusel. Vajalik oskus,
mida võib vaja minna kogu elu.
9.-12. klassini toimus tore maastikumäng – teatevõistlus, kus oluline oli nii
trassi läbimise kiirus kui ka
küsimustele vastamise täpsus. I koha üldarvestuses
(st. nii aeg ja küsimustele
vastamine
kokku) saavutas 11d
klass, II kohale tuli 10a klass
ning esikolmiku lõpetas
11c. Täname kõiki osavõtjad võistlusmeeleolu loomise eest!
Kõikide klasside võistkonnad said teadmisi proovida megaaju voorus ja samuti
kõrgushüppevõistlustel.
Kõrgushüppe võistkonda kuulusid klassist 2 poissi
ja 2 tüdrukut. Klassid pandi
paremusjärjestusse tüdrukute ja poiste tulemuste liitmise järel. Parimateks osutusid:

5.-6. kl. tüdrukud – I Tiiu
Jõgi 6 b 1.30, II Triinu Toon
6 b 1.20, III Sabine Suuster 5
b. Poiste parimad – I Kennet
Sullakatko 6 a 1.40, II Andri Altmäe 5 a 1.35, III Ott
Ramst 5 a 1.35. Klasside järjestus I 6 b 4.90, II – III 5 a ja
6 a 4.85.
7.- 8 kl tüdrukud I Marin Aleksejev 8 b 1.45, II Lilli -Mai Rebel 8 b 1.45, III Egle Lõuk 7 b 1.40.
Poiste järjestus – I Jarmo
Varik 7 a 1.50, II Villu Vahter
7 b 1.45, III Margus Magus 8
a 1.45. Klasside järjestus: I 8
b klass 5.70, II 7 a klass 5.50,
III 7 b klass 5.40.
9.-12. kl. tütarlapsed I
Katrin Eiert 9 c 1.60, II Annika Tõnsau 12 a 1.50, III Kristi Väli 11 c 1.45.
Noormeestest I Indrek
Sink 12 c 1.90, II Sven Õispuu 12 a 1.85, III Jürgo Engso 11 a 1.80.
Klasside järjestus: I 12
c 6.25, II 12 a 6.20, III 10 a
6.15.
Suured tänud kõikidele
osalejatele, ning ürituste läbiviijatele ja abilistele.
Terves kehas terve vaim
ja sisu!
Sirje Metsküll,
tervisenädala peakorraldaja
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Jätkub intervjuusari ”Ka õpetaja on inimene”
Tiiu Vöö
Kuidas lõõgastud?
Hea raamat - viimasel
ajal eriti memuaarid või reisikirjeldused. Aiatöö ja looduses viibimine. Korralik
saun.

ga nädalaks Vilsandi saarel
telklaagris. Olime sõbrannaga öösel 2 – st 4 – ni lõkkevalves. Terve selle aja istusime lõkke ääres seljad koos
ja värisesime hirmust, sest
meile tundus, et keegi luurab paarikümne meetri kaugusel. Kui valgeks läks enne vahetuse lõppu, selgus,
et olime kartnud väikest kadakat, mille latva tuul kiigutas.

sas jalutuskäik, rulluisud või
jalgratas, koorilaul
Millest unistad?
Unistan – reis Nepaali
(Himaalajasse ) , veel parem
aasta või paar seal töötada ÜRO missioonis näiteks
; oma hotell Mallorcal või
muul soojal saarel – kui olen
pensionil ; kevadine suusapuhkus Austrias või Slovakkias

Naljakas juhtum õpetajatööst.

Tiiu Vöö. Foto: erakogu

Millest unistad?
Et oleks aega kõik need
head raamatud läbi lugeda, mis viimastel aastatel
riiulile on seisma jäänud. Et
oleks aega sõpradega suhelda ja piisavalt teatris – kontserdil – näitusel käia. (Kuna
olen enamiku elust mandril
elanud, on parimad sõbrad
seal ja harjumus kultuuri tarbida on ka Tallinna –
keskne.)
Mis sind naerma ajab?
Lapsed ja loomad. Iseenda rumalus.Head Inglise komöödiad.
Millele sa kõhklematult
raha kulutad?
Lähedaste inimeste tervisele ja ravile. Raamatutele.
Sõpradega kokkusaamiseks.
Naljakas seik koolipõlvest.
Õppisin 1960. - 1968. a.
Taritu 8 – kl. koolis. Seal juhtus pidevalt midagi naljakat.
Kool oli väga kodune ja ilusa ümbrusega, klass väike –
10 inimest. Olime lõpetanud
vist 6. klassi ja kogu kooli-

Töötasin 80. aastate keskel Kose Ametikoolis. Koolis
toimus suur inspekteerimine – Vabariiklik komisjon oli
nädal aega koolis ja külastas
tunde. Oli laupäeva hommikul esimene tund. Tunnis
olid II kursuse noormehed –
automehhaanikud ja ülikardetud inspektor Vagina.
Keset minu hoolega
antud tundi läks grafoprojektor põlema. Enne, kui mina reageerida jõudsin, tormas tagapingist ette klassi
kõige uimasem noormees
Aare. Rebis pintsaku seljast
ja heitis selle grafole. Ise veel
karjus: „Õpetaja põleb, õpetaja põleb!“
Pärast mainiti inspekteerimisaktis eraldi ära, et ajalooõpetaja nimel on õpilased
valmis lausa „dzoti ambrazuurile viskuma“
Kui sa ei oleks õpetaja?
Kui ma poleks õpetaja ,
restaureeriksin tõenäoliselt
vanu pilte või vana mööblit.
Sinu suur kirg...
Minu kirg ongi kõik, mis
on vana: vanad inimesed ja
nendega vestelda on uskumatult huvitav, vanad asjad – neis peitub meistrite
tarkus ja oskused ning kätesoojus.

Irja Truumaa
Kuidas lõõgastud?
Lõõgastun – rahulikult ajaleht või raamat, šokolaad,
hea muusika, ujumine, met-

raha kulutad?
Ma ei kuluta enamasti
kõhklematult raha; aga mugavatest ja stiilsetest kingadest, riietest ja lõhnadest on
mul väga raske loobuda, ja
enamasti ei loobu ka.
Naljakas seik koolipõlvest.
Minu koolipõlvest – meil
olid lõbusad ajalootunnid –
siis õpiti keskkoolis kommunistliku maailmavaate võidukäiku maailmas.
Minu pinginaaber oli
hea joonistaja, mul oli aga
hea fantaasia tegevuste välja mõtlemiseks – joonistasime koomiksisarju Indoneesia kommunistidest – kord
põranda all, kord tänaval meil oli lõbus, õpetajal võibolla mitte nii väga.
Naljakas juhtum õpetajatööst.

Irja Truumaa vennaga. Foto: erakogu

Mis sind naerma ajab?
Mis ajab naerma – elu ise,
minul näiteks on alati hea
tuju, kui ma ruumist 104
välja astun, sest seal saab
alati nalja ( ruum 104 on
KGB kohvituba ) ; Lehesabadest loen alati ka anekdoote,
edasi neid eriti ei räägi, sest
ma pole hea jutustaja.
Üldiselt keemias õpilaste töödest eriti nalja ei saa,
sest keemia on väga konkreetne aine.
Aga kui ma kunagi bioloogiat õpetasin, siis olid
õpilaste kontrolltööd mõnikord väga lõbusad.
Näiteks see et Kuu kraatrid on tekkinud Kuu pinnale kukkunud kosmonautidest...
Millele sa kõhklematult

Lõbus kogemus õpetajaks olemisest . Minu oma
klass – VD – umbes 10 last
ostis endale Tallinna reisilt
rotid, siis tulime liinibussiga koju, lastel rotid süles.
Mõnedel olid kallid loomad
veel kooliski kaasas , sõid
kooli sööklas kõrvuti -üks
suppi, teine võileiba. Päris
liigutav:))
Kui sa ei oleks õpetaja?
Kui poleks õpetaja , oleksin
keskkonnakonsultant,
keskkonnakaitseline keemia
on mu lemmikvaldkond
Sinu suur kirg...
Suur kirg – mäed ja matkamine. Väga hea tunne on,
kui oled üleval, ja kõrgemal
pole enam midagi.
Higi ja villid ja lihasevalu lähevad meelest ära , aga
oma jalaga mõõdetud maa
on hoopis teistsugune kui
aknast vaadatud.
ÕNN-e komisjon
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Koolivaheaeg Haitil ehk koos sõpradega
misjonäritööd tegemas ja maailma avastamas
Haiti asub Kariibi meres
ja jagab Hispanioola saart
Dominikaani
Vabariigiga. Haiti pealinn on PortAu-Prince, kohalik raha
„Gourdes” ja riigi ametlikeks riigikeelteks prantsuse ja kreooli keeled.
Hoolimata sellest, et naaberriik on tuntud kui mõnus
ja hea paik puhkamiseks,
elavad Haiti 10 miljonist elanikust umbes 93% vaesuses
ja 50% kogu rahvastikust on
lapsed.
Haitile minnes teadsin
mina ka kõigest neid fakte
ja numbreid, mis tegelikult
ei andnud mulle selget pilti
Haiti kultuurist ja seal elavatest inimestest.
Täna võin öelda, et
see reis andis mulle väga palju juurde ja pingutused, mis ma selle reisi
jaoks tegin, olid seda väärt.
See oli missioonireis
koos minu sõbranna Jana ja
Ameerika misjonäriga, kes
oma mehega esimest korda
läks Haitile 20 aastat tagasi.
Tom ja Marilyn Shaw
elasid Haitil 14 aastat ja viimased 6 aastat on nad aastas paar korda sinna tagasi
läinud, et töötada oma alluvatega, aidata kohalikke nii,
kuidas suudavad, korraldada seminare ja piiblikoolide tööd.
Sel korral läks Marilyn
sinna, et korraldada seminar
Haiti teises kõige suuremas
linnas, Cap Haitian’s.
Mina töötasin tõlgi abil
lastega - ma rääkisin neile
lugusid Piiblist, joonistasime, mängisime ja laulsime.
Haiti elanikud on mustad ja valgeid nad eriti tih-

Pille Lodi rääkis kohalikele lugusid Piiblist, koos joonistati, mängiti ja lauldi. Foto: erakogu

ti ei näe. Paljud lapsed käisid meil järel, tahtsid käest
kinni võtta, juukseid ja nahka katsuda.
Elektriga on neil sellised
naljakad lood, et neil on seal
mingi väike elektrijaam, kus
nad ise reguleerivad, kellele
ja kui palju nad elektrit annavad, sest kõigile korraga
nad seda ei saa anda. Seega
ei võinud me kunagi kindlad olla, millal elekter on ja
millal mitte.
Linnapilt oli väga must ja
räpane. Tänavate ääres olid
suured prügihunnikud ja
autovrakid. Inimesed müüsid toitu ja muud kaupa kogu selle mustuse ja tolmu
keskel.
Joogivett tuli alati osta,
sest vesi, mida nad pesemiseks kasutasid, ei olnud puhas.
Kõikidel inimestel ei
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olnud kodus üldse kanalisatsiooni ja nad tõid vett
kusagilt kaugemalt - pea
peal suurte kanistritega.
Vett tuli üldiselt väga kokkuhoidlikult tarbida, sest
seal ei olnud vihma väga
kaua sadanud ja seega veetase oli madal.
Riisi sõime päevas vähemalt ühe korra, vahel ka
kolm. Magustoiduks erinevatest puuviljadest ja piimast valmistatud mahla,
kookospähkleid või värskelt
korjatud puuvilju.
Inimesed olid väga sõbralikud ja rõõmsameelsed.
Hoolimata oma materiaalsest vaesusest, olid nad siiski väga avatud, heatujulised
ja neil ei olnud stressi.
Kohalikud armastavad
kirikus käia. Kirikus toimus
neil päevas 3 teenistust. Iga
päev oli kohal umbes 4000
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inimest, vahel isegi üle 6000
inimese.
Paljudel lastel ei ole võimalik koolis käia, sest vanematel ei ole raha . Aga lapsed olid väga valmis õppima
ja nad tundsid huvi selle
vastu. Väga vähesed inimesed oskasid inglise keelt. Põhiliselt pealinnas kuulsime
aegajalt laste käest fraase :
“I’m hungry” või “Give
me one dollar”.
Hoolimata kõigest ,oli
reis väga tore ja peale seda vaatan paljudele asjadele teise pilguga.
Pille Lodi,
12B klass
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