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Helena Eesti Õpilaset-
lejate Riigikonkursil 
esimene! Lk. 3

KG kaheksandikud 
suusatasid ja õppisid 
Rõuges suusalaagris. Lk. 5

Jaanuarikuu tegijad 
leidsid äramärkimist. 
Loe siit!

Õpilaste sünnipäevad

Eliis Pint 6A 16.02.
Raido Välison 12C 16.02.
Kerstin Schmidt 10F 16.02.
Maris Tustit 9B 16.02.
Sander Suurhans 10D 16.02.
Marek Kesküll 3B 16.02.
Liis Kubits 1A 17.02.
Elis Kadaja 10A 17.02.
Egle Kippak 10D 17.02.
Marek Hendrikson 8C 17.02.
Kirsti Kask 2A 18.02.
Mihkel Miller 12B  18.02.
Amor Luup 7B 18.02.
Regine Trei 5B 18.02.
Tambet Kütt 12C 19.02.
Liina Sepp 10F 19.02.
Kati Altmets 10A 20.02.
Raigo Põld 6B 20.02.
Jaana Kummits 11D 20.02.
Pille Maripuu 10F 21.02.
Reimo Rand 10B 21.02.
Aren Tasane 10E 22.02.
Teele Azarov 8A 22.02.
Triin Truumure 1A 22.02.
Maarja Jürgens 7C 22.02.
Marten Truu 7A 22.02.
Taavi Mägi 9B 22.02.

Töötajate sünnipäevad

Astra Truumure 18.02.
Karin Hütsi 19.02.
Leili Raadik 19.02.
Katrin Perova 21.02*

Palju
õnne!

Magnetkaardid gümnasistidele
Eelmisel nädalal said en-

dale magnetkaardi ka küm-
nenda ja üheteistkümnenda 
klassi õpilased.

Selleks, et gümnaasiu-
mi õpilane saaks kaardiga 
sööklas maksta, kannab lap-
sevanem raha KG Sihtasu-
tuse arveldusarvele vastava 
kuu 1.- 3. kuupäevani. Üle-
kande summa suuruseks on 
arvestatud 400  krooni  kuus 
ehk  umbes 20 krooni päe-
vas. Kaardilt raha kasuta-
mise päevalimiit ei ole piira-
tud. Raha jääki oma kaardil 
on igal õpilasel võimalik ala-
ti kontrollida söökla kassas. 
Kuu lõpus kulutamata jää-
nud summa kandub eda-
si järgmisesse kuusse. Ra-

ha, mis on kaardile kantud, 
ei ole võimalik tagasi maksta 
ega kanda ettemaksuna järg-
misesse õppeaastasse. See-
tõttu on vaja jälgida, et raha 
jääk kaardil oleks õppeaasta 
lõppedes ära kasutatud.

Raha kanda: KG Siht-

asutus a/a 10220012766018, 
märgusõna:  õpilase nimi, 
klass ja isikukood.

NB! Veebruari kuu eest 
saab üle kanda 200 krooni, 
13.-15. veebruariks.

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Edasistest ehitustöödest KG-s
Suure kolina ja mürinaga 

läks käima Kuressaare Güm-
naasiumi renoveerimistööde 
II etapp, mille põhieesmär-
giks on õppekorpuse re-
mont. Sellele lisandub veel 
kogu koolimaja vee-, kütte-  
ja ventilatsioonisüsteemide 
korrastamine ja hoone arhi-
tektuurse ilme parendami-
ne. 

Kevad-talvisel perioodil 
on kavas teostada selliseid 
töid, mis õppetööd otseselt 
ei sega ja selge on see, et mi-
da rohkem praegu tehtud 
saab, seda suurema tõenäo-
susega sügisel uued ja ilusad 
ruumid ka valmis on. 

Kõige esimeseks tööfron-

diks on õppekorpuse A-tiiva 
kelder, kus hetkel toimuvad 
süvendustööd. Sellega seo-
ses on pikemaks ajaks sule-
tud trepikoja välisuks, sise-
hoovi paigaldatud konteiner 
ning ohutuse tagamiseks ko-
gu ehitusala piiratud me-
talltaraga. Ohutustara äär-
de ei ole soovitav autosid 
parkida, sest ehitustehnika 
liikumine peab olema taga-
tud. Süvendatav kelder saab 
enam-vähem samad funkt-
sioonid, mis on B-tiiva keld-
ris. Põhiosa jääb gümnaa-
siumi garderoobiks, millele 
lisanduvad mõningad abi- ja 
laoruumid. 

Järgmisena võib taolist 

ohutustara ja süvendajaid 
kohata teisel pool sisehoovis, 
kus tööd hakkavad toimuma 
ujula kõrval keldris, kuhu on 
planeeritud ravivõimlemi-
se saal koos füsioteraapiaka-
binetiga ja ka võimla kõrval 
asuvas ruumis, mis saab en-
dale ühe korruse lisaks ning 
kuhu tulevad riietus- ja pe-
suruumid ning üks ilus ae-
roobikasaal.  

Ehitajaks on Primus PR 
OÜ, kellel hulgaliselt koge-
musi eelmise aasta renovee-
rimistöödest.

Nii et jälgige infot ja olge 
mõistvad !

Külli Mänd, 
haldusjuht

Juhtkond tänab
Täname 8. klasside Rõu-

ge suusa- ja õppelaagri hea 
ettevalmistuse ja läbiviimi-
se eest laagri peakorraldajat 
Inge Jalakat, tema asetäit-
jat Renate Pihla, klassiju-
hatajaid Sirje Metskülli ja 
Sirje Kereme’d ning õpeta-
jaid Eve Paomees’t, Moni-
ka Soon’t, Endel Tustit’it,  
Johannes Kaju’t ja Aivar 
Lausi. Täname aineõpeta-
jaid, kes valmistasid ette töö-
lehed õppetundideks.

Täname Rõuge Põhikoo-
li direktorit ja sõbralikku 
kooliperet meeldejääva suu-
sa- ja õppelaagri toimumi-
se ja väga meeldiva vastuvõ-
tu eest!
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Helena on vabariigi parim etleja

10.-11. veebruar toimus 
Toris Eesti IV Õpilasetleja-
te Riigikonkurss, kust võttis 
osa ka meie kooli abiturient 
ja proff-etleja Helena Pihel, 
kes kohalikus eelvoorus oli 
kätte võidelnud grand prix, ja 
minul oli võimalus teda aja-
kirjanikuna saata. 

Üle Eesti oli Pärnumaa-
le kokku sõitnud 17 õpilast 
(kõvasti vähem kui Saare-
maa eelvoorus), kes jaotu-
sid kolme vanuseastme va-
hel. Kodumaakonnast olid 
konkurentidega jõudu proo-
vimas veel Tauno Mihklepp 
(Mustjala Lasteaed-Põhi-
kool) ja Reet Sillavee(SÜG). 

Hommik algas väääää-
ga vara, sest buss, mis meid 
Helenaga Pärnumaale sõi-
dutas lahkus juba 05.30, aga 
tublide tüdrukutena õnnes-
tus meil varasest ärkamisest 
tulenevat väsimust trotsides 
siiski õnnelikult Tori Rahva-
majja jõuda. (Oma panuse 
andis ärkvelolekule ka praa-
mi peal joodud suur tassitäis 
asfaltimaigulist kohvi.) 

Kui olime äärmiselt arm-
sas rahvamajas end sisse 
seadnud ja muuhulgas avas-
tanud, et päevakangelasel 
Helenal on üpriski kõrge pa-
lavik, võisime hakata nau-
tima Eesti parimate etlejate 
etteasteid, mida hindas kol-
meliikmeline žürii koossei-
sus:Maret Oomer, Ahti Puu-
dersell ja Lauri Kink. 

Luuletused ja proosapa-
lad, mille esitamise tase jäi 
kõvasti alla kohalikule eel-
voorule, kuulatud, ootas 
osavõtjaid ees lõunasöök ee-
mal asuvas Tori koolimajas, 
kuhu sõideti regedega, mida 
juhtisid täiesti vahvad hobu-
sed. 

Peale lõunasööki läksid 
teised jalutusretkele, millest 
meie aga Helena haiguse 
tõttu loobuma pidime, kuid 
see-eest saime rahvamaja 
õdusas fuajees kamina ees 
soojenedes teed lürpida. 

Samal ajal tegi žürii üla-
korrusel kokkuvõtteid ja kui 
jalutuskäigult tagasi jõuti, 
asusid nad andma tagasisi-

det, mille lõppedes kaks žü-
riiliiget pidid lahkuma. 

Meiegi hüppasime nen-
dega ühe auto peale, et Pär-
nu kaudu koju tagasi jõuda. 
Sõidu ajal avaldati meile siis 
esimestena tulemused, mida 
kõik ülejäänud rahvamajja 
ootama jäid. 

Võit tuli koju, Helena 
kuulutati omas vanuseast-
mes parimaks ja ka teistel 
saarlastel läks hästi, Taunole 
kuulus nooremate seas teine 
koht ja Reet võitis keskmi-
ses vanuserühmas. Kui oli-
me juba võidukalt koduteel, 
said teised osavõtjad nau-
tida pidulikku õhtusööki ja 
etendust „Tunnel 2”, mei-
le jäi aga mõte, et Helenast 
paremat etlejat vabariigis ei 
ole :)

Kadri Naanu, 
��B klass

Helena Pihelit võib pidada tõeliseks etlemisveteraniks - võitjate hulgas on ta olnud 7 aastat.  Foto: Gert Lutter

Aineõpetajad 
pidasid nõu
6a klassi aineõpetajad 
kohtusid ja pidasid nõu, 
kuidas paremini õppetööd 
klassis korraldada ja dist-
sipliini tagada, vastu võeti 
mitmeid olulisi otsuseid. 
   08.veebruaril kutsus klas-
sijuhataja Heidi Truu ühises-
se vestlusringi 6a klassi aine-
õpetajad. 
   Kohal oli kuus aineõpeta-
jat, kooli psühholoog ja õp-
pealajuhataja. Teemaks oli 
õpilaste tunnidistsipliin ja 
õpetajate poolt ühtsete nõue-
te kehtestamine. 
  Otsustati, et tunnisegajad 
saadetakse tunnist Õnne-
tuppa; koduste õppetööde 
või tunnitöö mittetegijad ko-
hustatakse osalema õpiabi 
rühmas; aineõpetajad kanna-
vad kõik märkused ka õpi-
laspäevikusse. 
   Probleemide püsimisel kut-
sutakse õpilane ja lapsevane-
ma ühisvestlusele aineõpeta-
jatega. 
 Klassijuhataja informeeris 
õpilasi vestluse tulemustest 
ja otsustest järgmisel kooli-
päeval.

Soovitan ühiseid aine-
õpetajate kokkusaamisi kor-
raldada regulaarselt kõigil 
klassijuhatajatel!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Jätkub õpilasvahetus Nar-
va Pähklimäe Gümnaasiu-
miga.

6.- 10. veebruarini õppis 
meie kooli XII klassis Nar-
va Pähklimäe Gümnaasiumi 
abiturient Tatjana Bekleševa. 
Suur aitäh XIId õpilasele He-
len Tervele, kes andis Tatja-
nale võimaluse elada nädal 
aega Eesti peres.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

KG on andnud oma panuse 
Eesti olümpiakoondisse.

Torino olümpiamängu-
del on Eesti murdmaa- ja 
laskesuusatajate koondisel 
abiks füsioterapeudid KG vi-
listlased Margo Ool ja Lauri 
Rannama.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Lühidalt

KUTSE
Austatud gümnasistid ja õpetajad! Olete oodatud KG Eesti 

Vabariigi 88. aastapäevale pühendatud ballile 22. veebruaril kell 
19.00. Kutsed (30 krooni) müügil huvijuhtide ruumis!

Riietus pidulik. Sissepääs kutsetega.
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8. kl. suusa- ja õppelaager Rõuges

I päev

Meie kulla-kallis suusa-
reis sai alguse 06.02.06 va-
rahommikul. Bussi peale 
hakati ennast laadima juba 
kella 5 paiku hommikul. Al-
gul oli suur sagimine, sest 
üht bussi polnud kohal ja 
oli vaja veel koolist läbi sõi-
ta. Reisile mindi kahe bussi-
ga, sest meid oli 70 inimest: 
61 õpilast ja 9 õpetajat. Meie 
bussi sõit, kus oli terve meie 
klass ehk 8c ja pool 8b, möö-
dus suhteliselt rahulikult. 
Kuigi ma olin kuulnud, et 
teises bussis oli kuskil voo-
lik katki läinud ja kellegi as-
jad olid isegi mingi värgiga 
kokku saanud. Täpselt nagu 
õpetaja Sirje Kereme ütles: 
“Meil on siin vanemas bus-
sis palju parem, kui neil seal 
uues!” Tee peal jäi meile ette 
üks rong, mille vaguneid sai 
loetud. Bussijuht oli arvata-
vasti kõige hoolsam lugeja ja 
ütles, et sel rongil oli 67 va-
gunit! Pissi- ja poepeatus teh-
ti Tõrva linnas. Mõne sekun-
diga olid vetsujärjekorrad 
nii pikad, et mõned ei jõud-
nudki vetsu. Poisid isegi kü-
sisid: “Miks alati tüdrukute 
WC järjekorrad NII suured 
on?” Järgmine peatus oli-
gi meie reisi sihtpunkt. Ma 

ei suuda märkimata jätta, et 
MINA sain hüüda bussirah-
vale: “Me oleme Rõuges!”

Kui olime oma asjad bus-
sist ära võtnud, pidime veel 
tükk aega ootama, enne kui 
koolimajja sisse saime. Soo-
ja saamiseks hüpati ja teh-
ti muudki, mida teha andis. 
Kui me sisse jõudsime, loe-
ti meile sõnad peale, et siit 
koridorist võiks ainult Root-
si kuningas ilma vahetusja-
latsiteta edasi kõndida, kuid 
tema seda kooli arvatavas-
ti külastama ei hakka.  Meie 
kool peaks sellest õppust 
võtma! Koolimaja oli väga 
ilus, sest see oli just äsja re-
monditud. Vanas osas, mis 
meile ööbimiseks anti, olid 
seinad täis joonistatud väi-
keste õpilaste poolt. Rõuge 
inimesed on kavalad! Tüd-
rukud magasid suures ühis-
ruumis, kuid poisid kahes 
eraldi väikeses toas.

Kui maja uudistatud, 
pandi suusad alla ja mindi 
suuski proovima. Kohe suu-
saraja algul oli väike mägi, 
mis mulle tundus kui vaba-
surma minemine, sest ma ei 
teadnud, mis veel ees ootab. 
Minu esimene kukkumine-
gi polnud eriti kaugel, aga 
õnneks polnud ma ainuke, 
kes kukkus. Meie seas oli ka 

edasijõudnud suusatajaid, 
näiteks Villu (8b). Tema suu-
tis sel päeval juba 15 km ma-
ha sõita. Tubli oled, Villu! 

Pärast suusatamist ja du-
ši all käimist mindi sööma. 
Söömine erineb meie kooli 
söögikorraldusest, sest seal 
on toit juba lauale pandud ja 
tõsta saab ise. 

Pärast sööki külastasid 
meid kooli direktor ja Rõuge 
vallavanem.

Toomas Raju, Rõuge Põhi-
kooli direktor, rääkis meile Rõu-
ge Põhikoolist. Seal käib praegu 
203 õpilast. Koolimaja on aga 
sama suur kui KG. Koolimaja 
loodi  paberite järgi 1687. aas-
tal ja see on jaotatud kolme os-
sa. Esimene osa , kus me ööbisi-
me, on kõige vanem, teine,  kus 
pooled klassid on, on vanem,  ja 
kolmas on renoveeritud osa, kus 
on söökla, spordisaal, kelder, 
riietusruum, klassid jne. 

  Teine külaline, Rõuge val-
lavanem Kalvi Nõva rää-
kis meile Rõuge vallast. Rõuge 
on tuntud oma künkliku maa-
ala ja ka Eesti sügavama jär-
ve (Rõuge suurjärve) poolest. 
Rõuges käib ka palju turiste. 
Eelmisel aastal külastas Rõuget 
50 000 turisti ja sellepärast on 
Rõuges ka palju öömaju. Rõu-
ges elab üle 2000 inimese, seega 
on Rõuge väike koht,  aga seal 

Matk Vällamäele. Foto: Eve Paomees

Noppeid õpilaste töödest 
ja tagasisidelehtedelt

• Ma olen professionaal 
suusa lõhkumises (8.c)

• Meelde jäid Maria tuult 
läbi laskvad püksid, vaikus 
öörahu ajal (8.c)

• Täna olid Marial pük-
sid väga katki ja ma sõitsin 
7km (8.c)

• Eriti meelde jäid lasku-
mised, naerukrambid, kuk-
kumised, Mariaga naermine, 
katkised püksid, külm tuul, 
stressipall (8.c)

• Paljud said suusatades 
nohu või köha ja muid trau-
masid 

• Madratseid lasti mas-
siliselt tühjaks, nende täis-
pumpamine oli omaette 
trenn (vahel isegi keset ööd).

• Päeva lõpus olin vä-
ga väsinud, kuid nüüd oli 
järgmine mure. Minu mad-
rats oli katki läinud. Selle-
pärast ei tulnud uni ka hea. 
Tekkis koduigatsus, kuid see 
on loomulik, ma pole kunagi 
nii kaua kodust ära olnud. Ja 
ma väga loodan suusatama 
õppida. (8.b)

• Esimene päev nagu ik-
ka läks sisseelamiseks ja sel-
lel päeval ei jõutud hulle si-
gadusi teha. (8.b)

• Enne suusatama asu-
mist kogunevad kõik kokku 
koos suuskadega. Siis kont-
rollitakse, et kõigil oleksid 
suusad korras ja klambrid 
kinni. Õpetaja Johannes hõis-
kab alati: „Ega kellelgi suus-
kade probleemi pole?” See 
meeldib mulle, sest ise võib-
olla unustaksin oma suusad 
üle kontrollida. (8.b)

• Peale seda saime suu-
satama. Kõik olid väga ha-
sartis. Mõni oli esimest kor-
da suuskadel, aga mõni oli 
nii-öelda vana kala juba. Ju-
ba esimese mäe peal ütles M: 
„Siit ma alla ei lähe, ma saan 
surma!” Kuid siiski tegid 
kõik selle edukalt läbi. Kes 
paremini, kes halvemini. Ju-
ba teise mäe peal ma vihka-
sin  suusatamist, aga see kõik 
muutus Haanjas. Seal saime 
mööda jälgi sõita ja see oli 
vinge. (8.b)

• Mägedel, küngastel või 
kõrgendikel oli väga palju 
kukkumisi ja libisemisi. (8.b)

• Hiljem läksin ma teed 
jooma suusakeskusesse. Kes-
kuse juures oli kodutu koer, 
kes oli hästi sõbralik. Ta nä-
ris minu suuskade kaitsed 
puruks. (8.b)
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on mõnus suusatada.
Öörahu oli meil ametli-

kult kell 23.00. Kuid mina 
isiklikult ei oska öelda, mil-
lal see surmvaikus tuli ja 
kõik norskasid. Hiljem uuri-
des sain teada, et möll kestis 
kella üheni. Kangemad me-
hed pidasid vist isegi kella 
kolmeni vastu. 

 II päev

Nagu laagris olles kom-
beks, toimus meilgi öösel 
pasteerimine ja madratsitelt 
õhu välja laskmine. Pasteeri-
jad olid olnud nii algajad, et 
näo asemel olid ära pastee-
ritud pusa, madrats ja padi. 
Sellise tembu eest saadi poe-
keeld reisi lõpuni, mis neid 
arvatavasti väga kurvastas!

Olulisem on aga see, et 
isegi laagris toimus meil õp-
petöö, ärge arvake, et me ai-
nult suusatasime. Meil oli 
päevas vaid neli tundi ning 
kirjutati trükitud lehtedele, 
sest kes oleks hakanud raa-
matuid veel kaasa tassima. 
Lehtedest saime kokku kor-
raliku õpimapi. Tundidest 
toimusid seal meil eesti keel 
A ja B võõrkeeled, bioloogia, 
keemia, füüsika. Ma arvan, 

et meie suusasportlastele 
meeldiski oma ajusid ragis-
tada enne suusatamist.

 Pärast karmi õppimist 
ja söömist mindi kahe bus-
siga Haanja suusaradadele 
suusatama. Tee oli Rõugest 
Haanjasse väga mägine, mis 
mõnele väga meeldis, aga 
mõnel südame pahaks ajas. 
Esmamulje Haanja küngas-
test oli võimas. Kohe küsisin 
endalt , et kas meie algajad 
suusatajad peavad siin hak-
kama saama? Algul näitasid 
õpetajad, kuidas korralikult 
mäest alla lasta ja pöörata. 
Pärast natukest harjutamist 
mindi sealsete suusaradade-
ga tutvuma. Kusjuures, õpe-
taja Endli arvates olid need 
ühed korralikumad suusa-
rajad, milles tema on kuna-
gi sõitnud. Ühesõnaga, meil 
vedas. Suusatama läks iga 
klass eraldi. Meie klass läks 
2km rajale ja 8b läks 3km ra-
jale. Mõlemal rajal olid suu-
red laskmised ja tõusud. Na-
gu te arvata võite, meeldisid 
kõikidele laskumised, kus 
sai ennast mõnusalt tunda ja 
puhata. 

Pärast suusatamist min-
di kohvikusse, kus sai teed 

juua ja vaadata tumma tele-
rit. Pärast tee joomist ja suu-
satamist pakiti suusad ning 
sõideti tagasi Rõugesse. 

Selgi päeval oli meil kü-
laline – valla noorsootöötaja 
ja kooli huvijuht, kes rääkis 
meile, millega valla noored 
tegelevad.

Kerli Kõiv rääkis mei-
le Rõuge noorteklubist näitas 
ka videoid, mis Rõuge noored 
olid ise teinud. Pooled neist olid 
reklaamide,  teised filmide järgi 
tehtu. Neid vaadates sai jällegi 
kõhutäie naerda. 

Pärast kõiki tegemisi oli 
lootust rahulikult maga-
da ja paljud laagrilised oo-
tasid, millal hakkab kehti-
ma öörahu. Aga, kas meie 
armsad laagripoisid ja -tüd-
rukud tundsid sõna  ÖÖ-
RAHU? Oooeii. Tekkis kü-
simus, kust nad selle energia 
küll võtavad. Mütsud, naer-
mised ja valjud hääled kest-
sid vähemalt kella üheni.

Jätkub järgmises lehes...

Põhitekst: Maria Pihl 8C klass, 
Külaliste ülevaade: 

Kerttu Salujärv 8C klass

8. kl. suusa- ja õppelaager Rõuges

Esimene laskumine. Foto: Eve Paomees

Esmaspäeval algas reis
Tuju kohe tõusis meis
Teekond oli päris pikk,
Peagi kadus hämarik.

Varsti aknast nägime,
Maastik on siin mägine.
Inimesi polnud näha
Ju neil oli muudki teha.

Suusatama asusime,
Künkas alla kadusime.
Osad sõitsid väga hästi,
Teised ära väsisid varsti. 
(8.b )

Esmaspäeval tulin laagri, 
Tulin siia suusalaagri.
Sõitsin kilomeetri kaks,
Hoog läks aina suuremaks.

Kui söök jõudis kõhtu,
Siis käes oli õhtu.
Madrats oli tühi,
Külm oli ahi.
(8.b)

Laagrinädal täitsa tore,
Külm oli üpris kare.
Suusatamine oli lahe,
Kuigi mõnele võiks selle eest 
panna kahe.

Süüa saab päris hästi,
Nagu kodus kästi.
Pasteerimine oli moes
Ning palju käidi poes.

Krete kukkus hops,
Maarja järgi pots.
Mihkel pani kõigest väest
Üle igast mäest.
(8.b)

Lühiintervjuu
Direktor Toomas Raju
Mis mulje meie lastest on 
jäänud?

Hea mulje. Toredad, vii-
sakad, sõbralikud...
Kas laager on Teie jaoks 
korda läinud?

Jah, ma arvan küll. Meie 
jaoks on laager korda läinud 
muidugi siis, kui külalised 
on rahul.
Kas oleksite nõus järgmi-
sel aastal uuesti laagrit 
korraldama?

Jah!
Mis oleks võinud paremi-
ni minna?

Keegi pole midagi kurt-
nud, võib-olla oleks võinud 
rohkem omavahelist suhtle-
mist olla.

Katkendid õpilaste töödest, 
ja intervjuu Kertu Saar 8.b, 
Sandra Tiitson 8.b ja Eve Pao-
mees
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EKSL ujumisvõistlustel Kuressaare 
Gümnaasiumi ujujad võidukad - palju õnne! 

Eelmisel reedel Vinni-Pa-
justes toimunud Eesti Koo-
lispordiliidu ujumisvõist-
lustel saavutas meie kooli 
võistkond teist aastat järjest 
peavõidu ja suure karika. 

Statistikat tehes: oleme 
nendel võistlustel osalenud 
alates 1996. aastast alates 
s.o.11 aastat. Seitsmel aastal 
oleme olnud vabariigi kooli-
de hulgas üldvõitjad ja neljal 
aastal oleme jäänud teiseks.

Tänavu oli juhendis 
muudatus, võistkonnas  pidi 
olema esindatud lapsi igast 
klassikomplektist ja medali-

tega autasustati tervet võist-
konda. Kahjuks jättis juhend 
välja gümnaasiumiosa. Või-
du tagas meie kooli ujuja-
te ühtlane esinemine. Võist-
kondlikult jäi teiseks Saku 
Gümnaasium ja kolmandaks 
Kadrina Keskkool. 

Tublim oli Kaisa Sillus-
te, kes võitis 50m seliliuju-
mise, teiseks jäi ta rinnuli- ja 
krooliujumises.

Priit Aavik oli võidukas 
50m seliliujumises, vabaltu-
jumises tuli teine koht.

Stiven Schultz tuli 50 
m vabaltujumises 2.kohale 

ja rinnuliujumises 3. koha-
le. Raul Kelder -meie noo-
rim osaleja saavutas 50m 
seliliujumises 2. koha, Lil-
li-Mai Rebel vanemate tüd-
rukute vanusegrupis saavu-
tas 2 kolmandat kohta: 50m 
rinnuli- ja seliliujumises.  
Mihkel Tanila ujus 50m va-
baltujumises tubli isikliku 
rekordi 27,94, mis aga tuge-
vate Maardu poiste järgi an-
dis kolmanda koha. Eliise 
Kõiv tuli 50m rinnuliujumi-
ses 3.kohale 

Tüdrukute võistkond 
võitis koolidevahelise tea-

Kuressaare Gümnaasiumi jaanuarikuu tegijad 
Pilvi Karu ja Laine Lehto 

- õpilaste eduka juhendami-
se eest vabariiklikul noor-
te solistide ja duettide kon-
kursil.

Siim Saat ja Mikk Mei-
kas 12E - kodutute supiköö-
gi käivitamise eest.

Alan Väli 8A - 1. koht 
maakondlikul füüsikaolüm-
piaadil.

Silvar Vahkal 9A - 1. 
koht maakondlikul mate-
maatika-, füüsika- ja kee-
miaolümpiaadil.

Hanna Martinson - 7. 
koht vabariiklikul noorte so-
listide ja duettide konkurss.

Mirjam Kütt - 8. koht va-
bariiklikul noorte solistide ja 
duettide konkursil

Kaisa Kopliste - 5. koht 
vabariiklikul noorte solisti-
de ja duettide konkursil.

Tuuli Rand - 7. koht va-
bariiklikul noorte solistide ja 
duettide konkursil.

Teele Viira - 4. koht va-
bariiklikul noorte solistide ja 
duettide konkursil.

Maria Väli - 6. koht va-
bariiklikul noorte solistide ja 
duettide konkursil.

Mai Jõgi ja Erko Niit - 4. 
koht duettide arvestuses va-
bariiklikul noorte solistide ja 
duettide konkursil.

Teele Viira ja Kaisa Kop-
liste - 5. koht duettide arves-
tuses vabariiklikul noorte 
solistide ja duettide konkur-
sil.

Maria Väli ja Mai Jõgi - 
6. koht duettide arvestuses 
vabariiklikul noorte solisti-

teujumise, poisid pidid alla 
jääma Maardu Gümnaasiu-
mi võistkonnale. Võistkon-
da toetasid ja kuldmeda-
lid riputati kaela veel Kairi 
Saarele, Kertu Saarele, Lau-
ra Kuusele, Roland Valgeli-
nile, Marten Truule ja  Kevin  
Schultzile.

Võidule aitas kaasa ka 
kindlasti meie tubli ergutus-
koor.  

Norma Helde, 
ujula juhataja

de ja duettide konkursil.
Erko Niit - Grand Prix 

vabariiklikul noorte solisti-
de ja duettide konkursil.

Tiit Paulus - Erko Niit´i 
eduka juhendamise eest va-
bariiklikul noorte solistide ja 
duettide konkursil.

Maidu Varik – Tiigri-
hüppe Sihtasutuse koolitus-
projekti DigiTiiger koolitaja-
te konkursi edukas läbija.

Ursula Rahnik, 
huvijuht

Õppereisist Indiasse (algus üle-eelmises lehes)
Oli au näha ka kommu-

nistlikult meelestatud inim-
masside meeleavaldust. Nen-
de meeleavaldust, kes ei 
nõustunud keskvalitsuse po-
liitikaga. Lehvisid punali-
pud, millel ilutsesid sirp ja 
vasar. Muide, Kolkatas on ka 
Lenini nimeline tänav. Maa-
piirkondadest ja teistest lin-
nadest kohalesõitnud sõitsid 
ära tuhandete bussidega, hal-
vates kogu linnas mitmeteks 
tundideks liikluse. Busside 
katustel oli kahekümne sen-
timeetri kõrgune laudvöö ja 
tänu sellele sõitis osa meele-
avaldajaid ka bussikatustel.

Milliseid ketserilikke mõt-
teid virgutab viibimine India 
päikese jõust ja soojusest kül-

lastunud kiirtes, kus mono-
liitsest mäestikust eralduvad 
iseseisvumise teel üksikud, 
kõrgusse püüdlevad tipud? 
Kui kasvõi ainsaks viivuks 
ühestume mägede harjade-
ga ja tajume aimamisi, mi-
da nad inimese sisemaailmas 
kujutavad, siis tulvab me en-
di hingekõrgustest me tava-
teadvuse orgu ürgse puh-
tuse võimsat võlujõudu. 
Puutumatult püha puhtu-
se voog võimaldab kui mit-
te alistada, siis vähemalt talit-
seda kõike seda, millega ka ei 
üllataks meid me rännul ene-
ses ja välises me edasine elu-
kulg.

Himaalajast kiirguva tu-
geva ühendvälja tõttu võis 

Indias selgemalt kui mujal 
tunda, et inimkond on lahu-
tamatu üksus ja samal ajal 
iga üksik inimene selles ter-
viklik ja ühtne. Aga kas koo-
liõpilasele meeldib see, et pe-
dagoogi huvitab tema juures 
eelkõige tema tase teatud õp-
peaines? Kas erinevate ainete 
õpetajad näevad õpilase ter-
viklikkust paremini kui need 
pimedad, kes india muinas-
jutu põhjal kompisid elevanti 
tema keha erinevatest kohta-
dest ja hakkasid siis vaidlema 
selle üle, milline on elevant? 

Kas “ülalt” antud õppe-
programmile alistunud kit-
salt spetsialiseerunud õpetaja 
suudab näha, millist teadmist 
(ja millises ulatuses) üks või 

teine õpilane oma hingelaadi-
le vastavalt vajab? Aineprog-
rammid on mahukad ja sisu-
tihedad ning aineõpetajale 
läbivõtmise osas kohustusli-
kud. Eksam kevadel olevat ju 
oma nõuete osas kindlam kui 
„jumal taevas“ ja enda mit-
tesooritamise korral saatusli-
kum kui kõikeneelav surm! 

Kas ühe õppeaine heas 
usus ülepakkumisega ei vä-
hendata õpilase omanda-
misvõimet teiste, temale va-
jalikumana tunduvate ja 
sobivamate ainete suhtes? 
Kas on õige ja loogiline esi-
tada ühtseid nõudeid kõigi-
le, kellest igaüks on huvide, 
annete ja võimaluste poo-
lest kõigist teistest tohutult  
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Ajalehte toetavad:

Mount Everest

erinev? Kas õpilased kui ehe-
dad, ainukordsed isiksused 
ei erine üksteisest rohkem 
kui need köögiviljad, mille 
seemned külvas Toots köst-
ri peenrale segamini? Kas eri-
nevatele taimedele on õige 
pakkuda ühesuguseid väeti-
si,  rakendada nende heaks 
samasuguseid kasvatamis- ja 
harimisvõtteid ja oodata neilt 
samasuguseid vilju?  

India kui tervik on oma 
ühtsuse juures rahvuste ja 
usundite poolest ülimalt kir-
ju, paljude vastakate taotlus-
tega ja loendamatupalgeli-
ne. Hinduistide loov Jumal 
Brahma on vaid  kolmenäo-
line. Säilitavaks Jumalaks on 
Vishnu ja hävitavaks Shiva. 
Shiva tähendab  h e a, sest ta 
hävitab kõik, mis pole end õi-
gustanud või on iganenud. 
Jumalad tähistavad printsii-
pe, mida  hingejõud ja loo-
dusjõud toimides järgivad. 
Kolmeks loomujooneks, mi-
da igas olendis  ja asjas esi-
neb erinevates proportsioo-
nides, on loidus, erutatus ja 
elav harmoonia. 

Erinevaid rahvusi on In-
dias mitusada, samuti ka kee-
li. 82% elanikkonnast on hin-
duistid. 12% ringis on Indias 
moslemeid, kristlasi 2%, sik-
he 2%, budiste 1% (rohkem 
mägipiirkondades), zoroas-
terlasi on 100 tuhat, vähe-
sel määral on ka bahaiusuli-
si jt. Fanaatilised hinduistid 
ei soovi meelsasti kontaktee-
ruda moslemitega, sest mos-
lemite nõudel on Indiast eral-
dunud Bengalimaa idaosa 
e. praegune Bangladesh.  Pi-
ka habemega filosoofiaõpe-
tajat ei lubanud üks hinduis-
mi äärmustlastest taksojuht 
sõidukisse, sest oma habe-
me poolest meenutas õpetaja 
moslemid.

India pindala on 3 287 263 
ruutkilomeetrit. 

India saatus on olnud lä-
hedane Eesti omaga – ta on 
aastasadu olnud anastajate 
vallutusretkede tallermaaks. 
Juba vanaajal püüdis Alek-
sander Suur vallutada In-
diat. Umbes aastal 700 algas 
moslemite sissetung Indias-
se, mille nad osaliselt ka val-
lutasid. Indiat vallutama 
asusid eurooplased juba 16. 
sajandil. Eurooplaste laussis-
setung Indiasse algas 17. saj. 
algul. Portugallased hõivasid 
läänekalda ja inglased idaosa. 
Prantslased hõivasid Lõuna-
India alasid. India vabanes 
kolonistidest 1947. aastal Ma-
hatma Gandhi eestvõttel toi-
munud vägivallatu vastupa-
nu käigus.

India on konstitutsioonili-
ne demokraatia. Ta koosneb 
29 osariigist ja 6 liidumaast. 
Seda kõike valitseb Delhis 
asuv president ja konstitut-
sioon, mis võeti vastu 1950.a. 
Indias on kahekojaline parla-
ment.  Ametlikke keeli on 18, 
enimräägitav hindi keel; on 
ka üle 1000 dialekti. Erineva-

te osariikide keeli ühendava-
teks riigikeelteks on nii hindi 
kui ka inglise keel. 

Võib öelda, et India on 
rahvaste, keelte ja sealt läh-
tuvalt erinevate suhtumiste 
paabel. Eriti aga kaubaputka-
de segadik. Nagu meie õpeta-
jad pakuvad õppuritele üks-
teise võidu ammendumatuid 
teabeaardeid nende vältima-
tut vajalikkust rõhutades, nii 
surub India linnade ja külade 
tänavatel kaupmeeste parv 
turistile peale kõikvõimalik-
ke kaupu, huvitumata sellest, 
kas ta neid üldse vajab. Va-
he on siin selles, et teadmiste 
ja nende mõõdupuu – hinne-
te osas  – ei saa iga õpetajaga 
tingida, aga Indias pakutava-
te kaupade hindu saab kaval-
pea mitmekordselt alla tingi-
da.  Vahe on ka selles, et ajus 
tundub teadmislademete pai-
gutamiseks alati veel ruumi 
jätkuvat, aga Indias ei jätku 
kaupmeeste poolt hüpnoti-
seeritud ostjal käekotis kuigi 
kaua ruumi ja rahakotis ruu-
piaid.

Lindude öise kisa tõttu on 
ergema une korral magada 
võimatu. Miks neid maha ei 
lasta? Moslemi vali palvelaul 
varahommikul äratab teise-
usulised pahastena. Miks ei 
sunnita teda vaikima? Üle-
mistelt korrustelt visatak-
se tänaval jalutavale turistile 
solki ja prahti kaela; haisva, 
öökima ajava  tänava ääres 
urineerijad ei varja oma or-
ganeid, neil otsekui puuduks 
häbi. Miks neid ei trahvita? 
Kained kodutud magavad tä-
naval räbalate all nii, et nende 
vahelt on rakse läbi pääseda. 
Miks ei koristata neid sealt 
turvakodusse? Tuleb palju 
miksisid. Nende küsimuste 
vastuseks on – laushoolima-
tus, suur rumalus, purulais-
kus, korraldamatus! 

Pinnapealsel vaatlusel ja 
õpetajale sisseharjunud kom-
bel tabab tema pilk Indias esi-
algu  vaid vajakajäämisi rah-
va elu korraldamisel. 

Jätkub järgmises lehes...
Genadi Noa, 

filosoofiaõpetaja

Õppereisist Indiasse (algus üle-eelmises lehes)


