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Lk. 2
Registreerige enda 
osavõtt teatriõhtutest
õigeaegselt! Lk. 4

Katri Hoogand, �2. e 
klassi õpilane, räägib 
enda elust Lk. 6

Maidu Varik avastas 
Roomat ja osales rah-
vusvahelisel näitusel

Õpilaste sünnipäevad

Kaarel Mäeots 9A 25.10
Ann Suurhans 2A 25.10
Mihkel Kangur 12C 25.10
Anette Turu 12C 26.10
Anna Karakjan 2A 26.10
Loore Pihlas 4B 27.10
Sanna-Marcelle Ots 3B 27.10
Ott Levisto 12F 28.10
Maarja Saat 11B 28.10
Aare Tuulik 10A 28.10
Erkki Põld 9B 28.10
Kermo Rasva 7B 28.10
Triin Saare 12B 29.10
Janar Kolk 12A 29.10
Kristel Sepp 4B 30.10
Kristjan Kiirend 10A 30.10
Karl-Sten Suurna 6A 31.10
Keidi Saks 9B 31.10
Ebe Link 11C 31.10
Hannes Nook 12F 31.10
Kerttu Mänd 11F 31.10
Timo Pirn 1A 31.10
Riho Arva 11D 31.10
Raido Kahm 12A 01.11
Tarvi Rohulaid 10D 01.11
Andres Ratas 9B 01.11
Georg Mäeots 2A 01.11
Maia Kolk 12E 02.11
Raino Raasuke 11A 02.11
Mari Tiitson 2B 02.11
Ormar Kuusk 10C 03.11
Kristo Prants 6B 04.11
Mari Pajussaar 11A 04.11
Annemari Hallikäär 11D 05.11
Sigrid Vinn 6B 06.11
Jarmo Varik 10B 06.11
Angela Taro 11B 06.11
Anet Oll 8B 06.11
Gita Siimpoeg 6B 07.11
Kerttu Põld 12B 07.11
Priit Aavik 6B 07.11
Liisi Kippak 5A 07.11
Piret Spitsõn 10A 07.11

Töötajate sünnipäevad

Kadi Kips 02.11*

Õp. Sirje Metskülli ja kõi-
ki tema abilisi, kes aitasid 
teostada 10. klasside projek-
ti “Tervise ime”.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Juht tänab

Palju
õnne!

Karaokevõistluse tulemused: 1.-3.kl. 1.koht 
3.b,2.koht 2.b, 3.koht 3.a 4.-6.kl. 1.koht 6.b, 
2.koht 4.a, 3.koht 5.b 7.- 9.kl. 1.koht-8.b, 2.koht-
9.b, 3.koht-8.a 10.-12.kl.  1.koht-11.f, 2.-3.kohta 
jagasid 11.e,11.b parima kostüümi preemia sai 
11.a Tekst: Mai Rand. Fotod: Gert Lutter

Tunnustus kunstitööde eest
Alkoholiennetuskuu raa-

mes korraldasid Kuressaare 
Linnavalitsus ja Kuressaare 
Lastekaitse Ühing kooliõpi-
laste hulgas reklaamplakati 
võistluse, mille teemaks oli 
“Lapsed, pere ja alkohol.”

Võtsime ka meie sellest 
konkursist osa oma õlipas-
tell- ja guašitöödega. Teema 
oli tõsine ja raske, aga see tõi 
kõigile 9 osavõtjale tunnus-
tuse.

Need tublid õpilased on 
Margot Väli, Kristiina Avik, 
Noora Kotajärvi, Enel Põld, 
Klair Kivi 7. klassist, Tiiu Jõ-
gi ja Merilin Heinsoo 9. klas-
sist

Erilise tunnustuse päl-
visid aga Lisette Toplaan ja 
Riin Oeselg 7.a klassist, ke-
da lisaks aukirjale ja suurele 
šokolaaditahvlile premeeriti 
veel vastavalt 500-kroonise 
kinkekaardiga Bürootaevast 

ja ilusa kunstiraamatuga.
Õnnitlen ja tänan teid 

nende tulemuste eest! Soo-
vin teile rõõmsaid ja värvili-
si mõtteid uute tööde jaoks!

   Elle Jurkatam, 
kunstiõpetaja
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Suur Teatriõhtu 2007!

Osavõtu  registreerimi-
se viimane tähtaeg on 
26.�0.2007, viimane kooli-
päev enne vaheaega. Kes 
unustab, ei saa kahjuks 
osaleda!

Registreerimiseks saatke 
palun kiri e-maili aadressil 
marit@oesel.edu.ee märgu-
sõnaga Suur Teatriõhtu 2007. 
Kirjas peab olema: Etendu-
se pealkiri ja märge, milli-

se teksti ainetel on lavatükk 
valminud. Osatäitjate nimed 
ja nende rollinimed, instse-
neeringu lavastaja ning tin-
gimata klassinumber.

Esinemisjärjekord ilmub 
kooli kodulehel ja Meie KG-
s novembri alguses. Vahetult 
peale vaheaega 6. novemb-
riks tuleb emakeele vahe-
ruumi 302 tuua ka truppide 
kavalehed – 12 eksemplari. 

Novembri teise nädala algu-
ses toimub kõikide osaleja-
tega kooli aulas kohtumine, 
kus antakse näpunäiteid la-
valise liikumise, tehnika- ja 
valguspargi kasutamise ja 
näitlemise kohta. Info koo-
li lehes.

Häid ideid ning origi- 
naalseid mõtteid!

Marit Tarkin, 
ürituse peakorraldaja 

Tänan toreda karaoke-
laulude võistluse korral-
damise eest õpetaja Mai 
Randa ja tema meeskon-
da.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Vanapagan poegadele ülesandeid jagamas - jookse poega, jõua poega, heida jalga enese pärast :-) Foto: Gert Lutter

Kes võidab Grand Prix` sellel aastal? Foto: Gert Lutter

Meie KG, 24. oktoober 2007

Klassiõpetajate osakonna 
ja 1.-6.kl. õpilaste nimel tänu-
sõnad kooli 12. klasside õpi-
lastele ning Urve Aedmale ja 
õpetja Eve Tuisule etteluge-
mispäeva läbiviimise eest.

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Austatud KG lapsevane-
mad, kes te toote oma lap-
si autoga kooli!

Palun ärge parkige oma 
autot ülekäigurajale ega bus-
sipeatusse. Samuti keelab 
liiklusmärk sõita sisse Noo-
ruse tn 1 sisehoovi. 

Eks meil kõigil on hom-
mikuti kiire, olgem siis sea-
duskuulekad ning üksteise 
vastu viisakad. Sõbralike ter-
vitustega,

Külli Mänd, 
haldusjuht

Juht tänab
Kuressaare Linnavalitsus 

edastas tänukirjad ja mee-
ned reklaamplakati võist-
luse “Sõltuvus” osalejatele:  
Lisette Toplaan; Margot Väli; 
Kristiina Avik; Noora Kota-
järvi; Roon Oeselg (7a); Eneli 
Põld; Klair Kivi (7b); Tiiu Jõ-
gi; Merilin Heinsoo (9b). Tä-
nud õpilaste juhendajale Elle 
Jurkatamele.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Teated

Kui mõni klass veel ta-
hab, saab ja suudab, siis sel-
le nädala lõpuks peab ole-
ma Maavalitsuses suitsuprii 
klassi avaldus. Mõni päev on 
veel jäänud!

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja
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 Foto: Grete Pihl

Miniloomaaias oli põnev ja üllatusrohkegi !
18. oktoober käisid 43 1.-6. 

klassi õpilast toredas väike-
ses miniloomaaias, mis asub 
Kuressaarest 32 km kaugusel 
Kapa talus. Ilm oli väga ilus. 
Nii meile kui ka pererahvale 
tuli ootamatu üllatusena öö-
sel ilmale pisike eeslitüdruk, 
kes võbiseval jalal meid vas-
tu võttis. Peale selle nägid 
lapsed ja said paitada meri-
siga, deegut, hamstrit, kit-
sesid, jänkusid ja hobuseid. 

Väga suured ja uhked olid 
ka kaks julget laamat. Kogu 
seda karja hoidis koos suur 
ja sõbralik „karjakoer“. Lap-
sed olid väga loomasõbrali-
kud ja aktiivsed pildistajad. 
Väljasõidult saabunute näod 
olid rahulolevad ja rõõmsa-
meelsed – värske õhk mõjub 
kõigile hästi!

Kristel Salumaa, 
klassiõpetaja

Põhikooli teatriõhtuni on jäänud 22 päeva!
15. novembri õhtul kell 

17.00 algab Kuressaare 
Gümnaasiumi aulas põhi-
kooli teatriõhtu 2007 „Sega-
summasuvila“. Lavale as-
tuvad kõik 5.-9. klassid ja 
esitavad 10-minutilise näite-
mängu Astrid Lindgreni ai-
netel (v.a „Pipi Pikksukk“).

Mõningad olulised meel-
detuletused:

• Dramatiseerimisel tu-
leb autori tekstist võima-
likult täpselt kinni pidada 
(žürii arvestab seda hinda-
misel).

• Registreerige pärast va-
heaega esimese nädala kol-
mapäevaks, 7. novembriks 
oma klassi näitetrupp mei-
liaadressil eve.tuisk@oesel.
edu.ee või eesti keele vahe-
ruumis 302 õpetaja Eve juu-
res.

• Registreerimisel tuleb 
esitada etenduse ja selle alu-
seks oleva teose pealkiri, te-
gelased ja nende osatäitjad 
ning klassinumber. 

• Öelge kindlasti eda-
si ka näidendiks vajamine-
va tehnika soovid: muusika 
peab olema CD-l!

• Broneerige endale aeg-
sasti prooviaeg aulasse, ku-
na samaaegselt teiega soo-
vivad proove teha ka Suure 
Teatriõhtu trupid.

• Lavakujundus peab 
olema võimalikult minima-
listlik, s.t lihtsasti paigalda-
tav ja teisaldatav, et lavaku-
junduse vahetamise peale 
kuluks võimalikult vähe ae-

ga. NB! Pärast teatriõhtut tu-
leb kogu lava taha toodud 
varustus sealt ka ära viia!

• Trupid panevad end 
valmis (kodu)klassides, mil-
le loetelu ilmub enne teatri-
õhtut kooli kodulehel ja õpe-
tajate toa stendil.

• Truppide esinemisjärje-
kord ilmub kooli kodulehel 
pärast registreerimise lõppu 

ja Meie KG-s päev enne põ-
hikooli teatriõhtut (14.11). 

• Žürii annab välja grand 
prix’, kolm laureaati ja kuus 
Parimat! 

Kasutage neid 22 päeva 
tegusalt!

Eve Tuisk, 
ürituse peakorraldaja

Reedel oli ettelugemispäev!
Eelmisel reedel, 19. ok-

toobril toimus 14. üle-eestili-
ne ettelugemispäev.

Ka Kuressaare Gümnaa-
sium võttis üritusest aga-
ralt osa ja meie, suuremad, 
käisime oma väikestele koo-
likaaslastele ette lugemas. 
Kuna päev oli pühendatud 

tuntud rootsi lastekirjaniku 
Astrid Lindgreni 100 sün-
niaastapäevale, siis loeti et-
te just tema kirjutatud  raa-
matuid.

Lugejad ise sõnavad, et 
see lühike aeg, mis möödus 
väiksematele lugedes, oli to-
re, sest kõik kuulasid suure 

ja teesklematu huviga ja ega 
endalgi ammu tuttavaid lu-
gusid igav taas meelde tu-
letada olnud. Nii mõnigi jäi 
pärast lugemise lõppu raa-
matut vaikselt edasi sirvima. 
See päev tuletab aga meel-
de, et kõik, kellel on võima-
lus kellelegi ette lugeda, teh-

ke seda!
Tänutäheks nende siiras 

rõõm, tänu ja meelespida-
mine.

Hanna Tasa, 
�2B klass

Foto: Gert Lutter

Meie KG, 24. oktoober 2007
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Kes on Katri Hoogand?

On ilus sügisene pä-
rastlõuna. Istun Kuressaa-
re Gümnaasiumi kohvikus 
Noorus ning ootan. Mõ-
ne minuti pärast ta saabub-
ki – naeratus näol nagu alati.  
Katri Hoogand on KG 12.e 
klassi õpilane, kes lahkesti 
nõus oma mõtteid minuga 
jagama.

Sandra: Enne Kures- 
saarde õppima tulemist 
olid Lümanda looduskalla-
kuga kooli õpilane. Kuidas 
Sulle seal meeldis?

Katri: Meeldis ja isegi vä-
ga. Vahel tahaks isegi tagasi. 
On teatud asju, mida hirm-
sasti taga igatsen ja ka osasid 
õpetajaid tahaks nii (rõhutab 
sõna ‘nii’ –toim.) väga uuesti 
enda õpetajaks. Ja mis sinna 
looduskallakusse puutub, 
siis see oli ka vägagi okei. Te-
gime huvitavaid asju koolis, 
oli palju erinevaid üritusi ja 
külalisi jne. Ja mida rohkem 
aega selle kooli lõpetamisest 
möödas on, seda armsamaks 
see kool muutub.

�0. klassi jätkasid aga KG-
s. Miks just see kool?

Tegelikult ma kahtlesin 
ikka päris pikalt, et kum-
ba kooli minna. Aga siis-
ki jäi peale KG. Samas rää-
kisid täditütred kooli kohta 

palju head ja mõlemad mu  
õed on ka  siin käinud. Ot-
seselt pole siiani oma ot-
sust pidanud kahetsema, 
kuid arvan, et kui peaksin 
uuesti otsustama, siis valik-
sin vist Saaremaa Ühisgüm-
naasiumi. On lihtsalt teatud 
(pisi)asjad, mis mulle SÜGi-
ijuures meeldivad, eriti üri-
tused. Vahel tundub , et seal 
on kõigesse nõks tõsisem 
suhtumine ja inimesed on 
aktiivsemad. Aga samas, kui 
ma SÜG-is käiksin, mõtlek-
sin ma võib-olla jällegi teisiti.  
Loomulikult on ka KG-s vä-
ga palju lahedaid üritusi ja 
mis mulle meeldib, on see, et 
õhkkond on väga kodune!

Sel suvel võis Sind näha 
X Noorte tantsupeol jal-
ga keerutamas. Kuidas Sa 
rahvatantsu enda jaoks 
leidsid?

Ei saa vist öelda, et ma 
leidsin selle, sest ta tuli ise 
minu juurde. Väikesena 
meeldis mulle alati vaada-
ta, kuidas mu suuremad õed 
ja vend tantsisid, tahtsin ka 
alati nendega proovi kaasa 
minna, aga alati pidin nut-
tes koju jääma. Algklassides 
sain  juba ise tantsida, sest 
siis oli see kohustuslik. 5. ja 
6. klassis sattusin ka kuidagi 
tantsurühma ja siis sai juba 

isegi tantsupeol käidud. See 
oli ikka väga suur elamus! 
Tantsupeole tahtsin ma aga 
uuesti minna ja siis eelmisel 
sügisel leidsin endale Kures-
saares tantsurühma ja nii see 
läks.

2005. aasta sügisest män-
gid ka FC Kuressaare ri-
dades. Kas jalgpall on Si-
nu arvates naiselik ala?

Ma ütleks, et on naise-
likumaid alasid, aga kui sa 
sellega tegeled, siis sa ju ab-
soluutselt ei mõtle sellele, 
et kas see on nüüd naiselik 
või mehelik spordiala. Sport 
on sport. Samamoodi, nagu 
naised mängivad korvpalli 
ja võrkpalli, mängivad nad 
ka jalgpalli! Võib-olla nende 
jaoks, kes ise spordiga (eel-
kõige jalgpalliga) väga in-
tensiivselt just ei tegele, on 
imelik mõelda, et tüdrukud 
mängivad jalgpalli, kuid 
meie jaoks on see nii nor-
maalne ja muudmoodi enam 
ei oskagi. See on justkui elu-
stiil. Meie seltskond (tree-
ningukaaslased -toim.) on 
lausa super! (Naerab.) Kut-
sume üksteist nalja pärast 
“pool-meesteks”  ja lõõbime 
niisama. Täiesti uskumatu, 
kui palju kõneainet jalgpall 
pakkuda võib.

Mis sellise elustiiliga veel 

Tule Tehnoloogialaagris-
se!

Kõiki õpihimulisi 7.-10. 
klassi õpilasi oodatakse  koo-
livaheajal, 30.oktoober- 1.no-
vember,  KG-s toimuvasse 
järjekordsesse tehnoloogia-
laagrisse, mida korraldavad 
Tallinna Tehnikaülikool, 
TTÜ Kuressaare Kolledž ja 
Kuressaare Gümnaasium.

Laagri kavas on roboti-
te ehitamine, iseliikurite ehi-
tamine ja võidusõit, katsed 
elektriga, 3D maailma loomi-
ne programmiga Sketch Up, 
elektroonilise muusika õpi-
tuba, ujumine ja muud hu-
vitavat.

Osalemistasu 100 EEK 
(selle eest 3 lõunasööki ja T-
särk). Laagri programm kes-
tab iga päev k. 10- 16.00.

Registreerimine e-pos-
ti teel: Maidu.Varik@oesel.
edu.ee

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Teated

Koolitop Muhumaal
18.oktoobril toimus Mu-

hu põhikoolis Saare maa-
konna koolidevaheline võist-
lusmäng Koolitop 2007, kus 
meie kooli esindasid järg-
mised õpilased: Mirjam 
Tenno 5b, Anna-Liis Lehto 
5b, Liivia Matt 8b, Loo-
re Paist 8b, Riin Nõukas 6a,  
Johanna Toplaan 9b, Kaisa 
Silluste 7b, Karel Ellermaa 
8a, Merilin Heinsoo 9b ja 
Hanna-Maria  Kahju 9b.

Võistlus koosnes sportli-
kust osast, teadmiste- ja os-
kustealasest teatevõistlusest 
ning kohapeal ette antud va-
henditega valmistatud loo-
vülesandest. Meie võistlejad 
olid tublid ja andsid endast 
parima.

Lõpptulemusena saa-
vutas meie kool 8. koha.  
Kokku osales võistlusel 17 
kooli ning esikolmikusse 
pääsesid Vanalinna Kool, 
SÜG ja  Orissaare Gümnaa-
sium.

Huvijuhid komandeeri-
ti võistluse toimumise ajaks 
ratsutama ning õpilased pi-
did kõigega ise hakkama 
saama.

Anneli Meisterson, 
KG huvikooli Inspira 

noorsootöö osakonna 
juhataja 

Lühidalt
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kaasneb? Vigastused, pet-
tumused?

Hmm… Kui sa tegeled 
spordiga, siis on vigastused 
kahjuks suhteliselt tavaline 
nähtus. Aga mida targemini 
ennast  treenida, seda väik-
sem on vigastusoht. Samuti 
peab oskama tohutult hästi 
enda aega planeerida - tree-
ningud, mängud, turniirid, 
laagrid jms võtavad enda al-
la ikka suure osa vaba ajast. 
Peab olema valmis millest-
ki loobuma ja tuleb arves-
tada õppimise ja raamatute 
lugemisega jne. Tuleb osa-
ta valida ja leida enda jaoks 
tähtsaim, sageli on see liiga 
raske ja võib-olla see tekitab-
ki pettumusi, kui sa ei saa te-
ha kõike, mida tahaksid.

Nagu ma aru saan, siis iga 
minut on arvel?

Absoluutselt! Mõnikord 
on tunne, et isegi sekundid, 
aga ma olen sellega juba har-
junud.

Eks kooliaasta lõpus lä-
heb veel kiiremaks. Abi-
tuuriumil on tulemas ju lõ-
pueksamid ja -aktused. 
Oled Sa juba sellele ka 
mõelnud, et mida ja kui-
das edasi?

Olen küll mõelnud ja mi-
da rohkem ma mõtlen, seda 

suuremas segaduses  olen. 
Ideid on liiga palju ja samas 
liiga vähe. Kadestan neid 
inimesi, kellel on juba am-
mu teada, mida nad edasi 
õpivad ja kelleks saada taha-
vad. Üks on kindel -  tahan 
ülikooli edasi minna, kuid 
mida õppima, seda ma het-

kel tõesti ei oska öelda. Ilm-
selt siiski midagi sellist, kus 
saaks inimestega suhelda ja 
võimalikult palju n-ö ringi 
siblida. Aga jah…seda keva-
det ma kardan!

Mida  kevades karta on? 
Oled ebakindel enda  

Kes on Katri Hoogand?
võimetes või pole Sa ehk 
õpetajate kui eksamiteks 
ettevalmistajate tööga ra-
hul?

Ma olen pabistaja-tüüpi 
inimene. Ükskõik, kui pal-
ju  olen õppinud, kardan  ik-
kagi seda, et saan halva tu-
lemuse. Tihtipeale eksin just 
väga lihtsates asjades ja kui 
ma hakkan veel mõtlema, 
et need eksamid mõjutavad 
tervet minu edasist elu, siis...
Õpetajate tööga olen küll ra-
hul, pigem peaksin ennast 
rohkem tagant sundima pin-
gutama.

Kuidas võrdled end oma 
eakaaslastega? Milline on 
suhtumine sporti ja õppi-
misse Sinu lähikonnas?

Mul on tuttavaid-sõpru, 
kelle jaoks on sport ja õppi-
mine väga olulised ja samas 
on ka neid, keda sport abso-
luutselt ei huvita ja kes õppi-
mise vastu huvi üles ei näita. 
Minu jaoks on sport ja õppi-
mine väga olulised, kuid kui 
mõni tuttav ei ole samal ar-
vamusel, siis olgu pealegi. 
See ei tähenda ju seda, et ta 
oleks halb inimene. Inimesi 
on erinevaid ja neid huvita-
vad erinevad asjad.

Lõpetuseks anna palun 
mingi nipp sügisväsimu-
sega toimetulemiseks.

(Kohe, kui küsimuse lõ-
petanud olen-toim) JALG-
PALL! Tohutult hästi maan-
dab pingeid.

Okei. Tegelikult tuleb 
naerda ja nalja teha. Kohe nii 
palju, et endal lõpuks päris 
veider hakkab…Ja siis tuleb 
veel meega teed juua, piisa-
valt magada ja niisama elu 
nautida ja teha mingeid na-
tuke kiiksuga asju, mis viik-
sid igapäeva rutiinist väl-
ja. Ja loomulikult muusika! 
Vahel on hea ennast liht-
salt tühjaks tantsida! Lausa 
nii tühjaks, et pärast on pal-
ju ruumi vaid headele mõte-
tele.

Sandra Sepp, 
�2E klass
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
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Ajalehte toetavad:

Millesse me usume?
Neljapäeval, 18. oktoob-

ril toimus Pärnus neljandat 
korda gümnaasiumiõpilas-
te konverents Lahe Kooli-
päev 2007, mille teemaks oli 
„Millesse me usume?”. Meie 
kooli noortest said sellest 
osa Silver-Mikk Raik 11C, 
Markus Sepp 11C, Marianna 
Laht 11C, Helena Ramst 11E, 
Rauno Viskus 11C, Timo Rist 
11C, Kaidi Sink 12C, Immo 
Ilmjärv 12A, Anita Hansen 
11A ja mina (Laura-Liisa Pe-
rova 12C). Ürituse eestveda-
jaks oli Märt Treier, kes oma 
sõbraliku oleku ja heatahtli-
ku suhtumusega suutis luua 
terve saalitäie rahva juures 
(umbes 500 noort) mugava 

keskkonna.
Iga pisidetailiga oli ar-

vestatud ja kõik oli nii põne-
valt üles ehitatud. Avalöö-
gi ehk hommikuse äratuse 
üritusele korraldasid muu-
sik Mihkel Mattiisen ja Ees-
ti Kontserdi juht Aivar Mäe. 
Ennelõunane elevust tekitav 
meediamaastik koos Kroo-
nika peatoimetaja Ingrid 
Tähismaa ja Eesti Ekspres-
si peatoimetaja Priit Hõbe-
mägiga. Pärastlõunane akt-
sioon jätkus moelooja Reet 
Ausi ja näitleja Jaanus Ro-
humaaga. Õhtust filosoo-
fiat pakkusid religiooniguru 
Jaan J Leppik ja muusik-filo-
soof Jaan Tätte.

Osaleja Silver-Mikk Raik 
11C klassist ütles üritu-
se kohta järgnevat: „Lahe 
Koolipäev 2007 mõjus häs-
ti, sisendades meile kõigi-
le positiivset energiat eda-
si pingutamiseks. Minule 
meeldis väga, et konverent-
si tõsisemad teemad olid 
ühendatud muusikaliste pa-
ladega. Nimelt astusid üles 
näiteks Mihkel Mattiisen ja 
Jaan Tätte, kes mõjusid väga 
meeliergutavalt. Vahva ko-
gemus selliselt ürituselt, loo-
dan ka järgmisel aastal ko-
hal olla!”

Tätte laulud ja meeliülen-
davad lookesed tema seik-
lusrikkast elust lõpetasidki 

KG oli esindatud Roomas
3.-5. oktoobrini toi-

mus Roomas rahvusvahe-
line infotehnoloogia-alas-
te haridusprojektide näitus 
“Global Junior Challenge”, 
mille eesmärgiks on eden-
dada uute tehnoloogiate 
efektiivsemat kasutamist ja 
stimuleerida kogemuste va-
hetamist . Konkursile esita-
ti  üle 600 projekti enam kui 
80 riigist, finalistide hulka 
pääses ka  Rootsi Kuningli-
ku Tehnikaülikooli juhitav 
projekt “Ideals” (Improving 
Distance Education and Le-
arning Standards), milles 
osalevad ka Tallinna Teh-
nikaülikool ja Kuressaare 
Gümnaasium. 

Meie projekti raames 
koostavad partnerriikide 
(Rootsi, Hispaania, Belgia, 
Eesti) ülikoolid, gümnaasiu-
mid ja kompaniid e-õppe-
materjale.

Rahvusvaheline zürii an-
dis välja auhindu erinevate 
vanusekategooriate ja vald-
kondade silmapaistvaimate-

le projektidele. Rõhutamaks 
infotehnoloogiavahendite 
olulist rolli kogu maailma 
paremaks muutmisel, anti  
eripreemiad (100 000 EUR) 
ka neile projektidele, mis on 
kaasa aidanud võrdsema ja 
parema elu loomisele maa-
ilma vaesemates piirkonda-

des. Sellise preemia pälvisid  
näiteks Bangladeshi, Kame-
runi ja Lõuna-Aafrika Vaba-
riigi tööd. 

Näitus oli avatud Roo-
mas Galileo Galilei Tehni-
kainstituudis, kus toimusid 
ka messiga seotud õppetoad 
ja kultuuriüritused. Itaalia 

kooliõpilastele, kes külasta-
sid näitust klasside kaupa, 
olid kõige atraktiivsemaks 
robotitega seotud eksponaa-
did. 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

päeva ja seejärel lahkusime 
suure teadmistepagasi ja 
hella südamega Pärnust, ol-
les nüüd valmis oma saadud 
kogemusi teistega jagama.

„Lisage igasse oma päe-
va väike sünergia ja nautige 
elu,” jagas soovituseks Ai-
var Mäe, sama soovime ka 
meie teile!

Laura-Liisa Perova, 
�2C klass

Näitusel koos TTÜ ja LAV esindajaga.

Meie KG, 24. oktoober 2007


