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Õpetajate- õpilaste 
ühiskontsert linna-
teatris küttis kirgi:-) Lk. 3

Meie kool on vabarii-
gi parim ujumiskool - 
tubli töö, ujujad! Lk. 4

Kas tulevikus õpeta-
vad koolis robotid või 
siiski mitte?

Toimus Playback ehk vahva 
jäljendusvaadend

Eelmisel nädalal oli ka-
hel päeval vahetundide ajal 
võimalik näha staarijäljen-
dajaid. Toimus traditsiooni-
line  Playback 2009.

Esimesel päeval olid 
võistlustules 1.-6. klassi õpi-
lased ning esitamisele tulid 
parimad palad meilt ja mu-
jalt. Kõike seda jälgis žürii 
koosseisus: Kaarin Peet, Tiia 
Leppik ja õpilaste esindaja 
Elina Kadaja

Parimaks 1.-3.klasside 
seas said 3b klassi õpilased 
nuku- ja noorsooteatri sega-
koori lauluga „Me armasta-
me suplemist“. Julge peale-
hakkamise preemia said 1b 
klassi õpilased ning eripree-
mia sai 2a klassi Vanilja Nin-
ja kitarrist. Parim meessolist 
oli 3a klassist ning nemad 
jäljendasid ansamblit Meie 
Mees.

4.-6. klasside parim oli 6a 
jäljendatud Katy Berry „Hot 
`n`Gold. Parim naissolist oli 
5a klassist, lavaline likkumi-
ne oli parim 4b klassil ning 
rekvisiitide esipreemia said 
4a õpilased.

Teine päev algas  7.-
11.klasside etteastega. Sellel 
vanuseastmel oli kohustusli-
kuks originaalvideo olemas-
olu, mida näidati kõrval-
oleval ekraanil. Tehniliste 
viperuste tõttu ei õnnestu-
nud küll kõikide videoklip-
pide käivitamine, aga järg-
misel aastal ollakse juba 
targemad.

Žürii koosseis oli järgmi-
ne: Kaja Puck, Kristel Salu-
maa, Raili Kaubi ja õpilaste 
esindaja Marianna Laht

Parimaks 7.-9.klasside 
seas sai 9a klassi Eurovisoo-
nilugude  põimik ning eri-

preemia näitleja meisterlik-
kuse eest said veel lisaks 9a 
klassi poisid, 8b klass südika 
esinemise eest, 9b klass pa-
rim lavaline liikumine ning 
parim Rein Rannapi jäljen-
daja Grete Paia 7a klassist.

Mainida võiks ka seda, 
et gümnaasiumiosas sai pa-
rimaks 11d klass, kes esitas 
90ndate alguse Eesti hittlu-
gusid, mis lõppesid tänapäe-
vase venekeelse kulminat-
siooniga.

Soojad kallistused (NB! 
21.01 oli kallistamise päev) 
Siimule ja Kätlinile , kes juh-
tisid programmi ja  Madisele  
ja Veikkole, kes opereerisid 
tehniliste vahenditega.

Järgmisel aastal jälle 
uued  jäljendusvaadendid.

Anneli Meisterson, 
noorsootöö juht

Juht tänab
Suurimad tänud  

Veikko Lehtole ja tema mees-
konnale, ning kõigile esineja-
tele, juhendajatele, kes and-
sid oma panuse kontserdi 
“Laulud õpetajatega” korda-
minekuks.

Oli suurepärane elamus!

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira 

direktor

Sünnipäevad
Õpilased

Priit Aavik 9B 29.01
Steven Nepper 8A 29.01
Innar Ool 11E 29.01
Ingel Kadarik 12B 29.01
Maris Magus 9A 30.01
Merilin Mälk 1C 30.01
Joosep Rooso 12E 30.01
Ingrid Pruunlep 4B 30.01
Gerly Ots 1C 30.01
Mart Sepp 2B 31.01
Priidu Saart 6B 31.01
Marius Nuut 12D 31.01
Kristel Väin 11E 31.01
Kristel Sild 2B 31.01
Grete Kaal 4A 01.02
Lisette Mildret Rang 2B 01.02
Kristiina Ader 10D 01.02
Sander Tamm 5A 02.02
Mart Varik 11C 03.02
Kerli Adamson 4A 03.02
Sabine Suuster 9B 04.02

Tervist, pallisõbrad! Algab 
registreerimine KG meist-
rivõistlustele võrkpallis  
8.-�2. kl võistkondadele.

Meeskond koos-
neb neljast mees- ja ka-
hest naisvõrkpallurist. 
Võib kasutada ka mak-
simum kolme varumän-
gijat. Kui klassil on soo-
vi osaleda, anda teada 
Mairo Tänav-Tänak’ ule 
või Gabriel Sepa´le.  Tur-
niir algab 20. veebruaril, 
kuid oleks tore, kui kõik 
soovijad saaks registree-
ritud 13. veebruariks.  
Head võrkpallielamust!

Mairo Tänav-Tänak, 
�0A klass

Teated

Tantsurühmad Hingasid Ühes
Reedel toimusid Kures-

saares 2009. aasta laulu- ja 
tantsupeo “ÜhesHingami-
ne” eelproovid Saaremaa 
tantsurühmadele. Meie kooli 
aulas astusid üles kaks noor-
te C-segarühma, kelle tant-
suoskust oli hindama tulnud 
C-segarühmade üldjuht Lin-
da Pihu. Õpetaja Linda Pihu 
oli saarlaste esinemisega iga-
ti rahul ja tegi oma kiidusõ-
nadega kõikidele tantsijatele 

siiralt rõõmu. Aitäh kõikide-
le tantsijatele, tublid olite!

3.- 4. klasside lasterüh-
mi on Saaremaalt peole kon-
kureerimas neli, nende hul-
gas ka meie kooli 3B klassi 
rühm. 3.- 4. klasside üldjuht 
Marina Kuznetsova jäi ka 
väikeste tantsijatega rahu-
le, aga mõned rasked tantsu-
sammud vajavad 17. april-
liks veel lihvimist, et tohutus 
konkurentsis läbi lüüa. (Õpe-

taja Marina Kuznetsova sõ-
nade järgi on väikeste rühmi 
peole soovimas 164, välja-
kule mahub korraga tantsi-
ma vaid 60 rühma!)Kiitus ka 
3B klassi tantsijatele, kes pi-
ka ülevaatusepäeva vapralt 
vastu pidasid!

Pöidlad pihku 17. aprillil 
II eelvoorus!

Merle Tustit, 
KG “Sõleseppade” juhendaja
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Maakonna eesti keele 
olümpiaad oli edukas!

Laupäeval, 24. jaanua-
ril 2009. a toimus Kuressaare 
Gümnaasiumis ülemaakon-
naline emakeeleolümpiaad, 
mille teemaks oli “Toimiv 
emakeel ja tekstimaailm”.
See eeldas teadmisi nii ema-
keelest kui ka kirjandusest:
loovust, õigekirja tundmist 
tekstide liigitust, faktitead-
misi.

Olümpiaadil osales 93 
õpilast erinevatest Saaremaa 
koolidest, kolmandik neist 
KG-st.

Kuressaare Gümnaasium 
esines edukalt.

  7. kl I koht Riin Nõukas 
(õp H. Truu), 

8. kl V-VIII koht Enel 
Põld (õp M. Laurson),  Kaisa 
Silluste (õp H. Truu), 8. klas-
sis oli esimese ja kaheksanda 
koha vahe neli punkti.

  9. kl  I koht Linda Lapp 
(õp. H. Truu)

 10. kl  IV koht Helena 
Hiis (õp. M. Tustit); VI koht 
Mikk Maasik (õp. M. Tarkin)

 11. kl  II koht Kertu Saar 
(õp. M. Laurson), III koht 
Triin Kand (õp. E. Tuisk), IV 
koht Kristjan Kiirend (õp. E. 
Tuisk), V koht Aivo Põlluäär 
(õp. E. Tuisk).

 12. kl  III koht Karin 
Kilumets (õp. M. Rekaya), 
IV koht Marie Metshein 
(õp. M. Laurson); VI koht 
Alan Väli (õp. M. Rekaya)  
Palju õnne teile!

Suur tänu olümpiaadi 
peakorraldajale Merle Re-
kayale ja õpilasi juhendanud 
õpetajatele!

Heidi Truu, 
eesti keele õpetaja

Säravad duetid teatrilaval

Meie kooli üheks täht-
samaks ideeks on pakkuda 
kõigile võimalusi eneseteos-
tuseks. Kontsert, kus saa-
vad kaasa lüüa kõik soovi-
jad, olenemata vanusest ja 
ametist, on suurepärane näi-
de selle kohta, kuidas meie 
majas on kõik võimalik! 
Täissaalile antud kontsert 
oli värvikas, hoogne ja igati 
nauditav. Tubli annuse hu-
moorikust lisas õhtujuht Tõ-
nis Kipper.

Tahaksin tänada säravaid 
juhendajaid Pilvi Karu, Lai-
ne Lehtot ning Malle Vesket. 
Samuti kõiki suurepäraseid 
lauljaid: Kristel, Signe, Too-

mas, Linda, Gabriel, Tuuli, 
Ursula, Maarja-Linda, Rena-
te, Sass, Ave, Pille, Monika, 
Tiina, Kaja Risto, Mart, Mai-
du, Hanna, Anneli, Keidi, 
Laine, Kaupo, Derek, Kaia, 
Helle ja Rauno. Olite tõesti 
väga tublid!

Tänusõnad Priidule 
(trumm), Aigole (bass) ja Ma-
relile (saksofon), abivalmite-
le helimeestele Tarmole ja 
Madisele, võluvatele kõhu-
tantsijatele ja tublidele naa-
berkooli õpetajatele Triinole 
ja Dianale.

Kontserdi korraldami-
sel olid suurimateks abilis-
teks Pilvi ja Anneli. Tänud 

ka Tiiale, Ursulale, Gerdi-
le, Arvile ja reale tublidele 
õpilastele: Kätlin Arge, Lau-
ra Keidong, Riin Maripuu, 
Sandra Tiitson, Kristina Oo-
lu, Minni Meisterson, Kertu 
Laasma, Liis Lepik, Anne-
li Antsmaa, Aili Allas, Gre-
te Paia, Taavi Meier, Kertu 
Saar, Karen Au, Mark Net-
tan, Madis Besrodnõi.

Rõõmu südamesse ja 
kohtume juba 1. märtsil KG 
Galakontserdil.

Veikko Lehto, 
kontserdi peakorraldaja

Uskumatult heade duettide õhtu
SUURIM TÄNU!, nagu on 

tavaks öelda Ivo Linnal,  KG 
õpilased ja õpetajad!

Tänu Teie lauludele sai ko-
gu Linnateatri saalitäis publi-
kut pühapäeva õhtul suurepä-
rase kontserdielamuse.

Kontserdi kavas oli 15 vä-
ga erinevat etteastet ja nende 
hulgas 2 üllatusesinejat, kelleks 
olid INSPIRA huvikooli kõ-
hutantsijad ja SÜG’i naisduett 
Diana&Triino. 

Laval oli saateansambel, 
kusjuures väga hea, ja tausta-
lauljad. Kontserti konfereeris 
Tõnis Kipper oma tuntud hea-
duses ja lõi meeldivate interv-
juudega ning kommentaaride-
ga – näiteks „Karujõud“, vaba 

ja meeldiva õhustiku.
Kontsert üllatas hea muusi-

kalise tasemega ja väga tore oli 
näha laval koos õpetajaid ja õpi-
lasi ning kooli direktorit. Ole-
me harjunud sellega, et õpila-
sed laulavad, näitlevad, teevad 
sporti jms. Õpetajate nn huvi-
tegevus on enamasti üllatav. 
Õpetajate kohta kehtib mille-
gipärast eelarvamus, et nad on 
ainult õpetajad ja punkt. Tege-
likkus on paraku õnneks teist-
sugune – õpetajad on oma 
huvidelt ja harrastustelt sama-
sugused nagu me kõik. Õpeta-
jatel on omad hobid ja harras-
tused ning ka varjatud anded. 
Kontsert „Laulud õpetajatega“ 
oli selle ilmekaks näiteks. 

Minu kõrvu ja silmi „pai-
tasid“ eriti duetid Ursula ja 
Maarja-Linda, Gabriel ja Tuu-
li, Derek ja Kaia ning Monika ja 
Tiina, kes said suurima aplausi 
osaliseks.

Lisaks duettidele oli minu 
jaoks laval ka üks trio - Laine ja 
Kaupo lauluga liitus väga  ilusa 
trummipartiiga Priit Arge.

Kiitust ja suurt aplausi, mil-
lega kontserdil publik ka kitsi 
polnud, väärivad kõik esinejad.

Selliseid üritusi võiks roh-
kem olla.

BRAVO, KG!

Anton Teras, 
väga hea emotsiooni saanud 

kontserdikülastaja

Põhja-Eesti Regionaal-
haigla verekeskuse korral-
datud esseekonkursil “Doo-
nor on elupäästja” saavutas 
11.a klassi õpilane Kairi Sepp 
oma vanuseastmes 3.-4. ko-
ha. Tubli töö, Kairi!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna 

juhataja

Lühidalt
Meie KG, 28. jaanuar 2009

14. jaanuar toimus ajaloo 
kooliolümpiaad. Tänan õpe-
tajaid, kes aitasid seda läbi 
viia ja õpilasi, kes osalesid.

Madli-Maria Naulainen,  
Sotsiaateaduste osakonna 

juhataja

Foto: Kertu Saar



�Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

KG-vabariigi parim ujumiskool
Nädalavahetusel Vinnis 

toimunud EKSL koolideva-
helistelt ujumisvõistlustelt 
naases Kuressaare Güm-
naasium tänavu jälle võit-
jana. Kui eelmisel aastal jäi-
me Kohtla-Järve Tammiku ja 
Tartu Tamme Gümnaasiumi 
järel kolmandaks, siis täna-
vu suutsime olla neist pare-
mad. Oli pisaraid, oli nuttu, 
oli rõõmu. Seda just noore-
mate ujujate hulgas, kes nii 
väga tahtsid võitjate pedes-
taalile saada.

Parim tegija oli 6-7 klas-
side õpilaste hulgas Priit Aa-
vik, kes alistas kõik vastased  
ja isiklike rekorditega võitis 

individuaalselt  kolm kuld-
medalit. 4-5.klasside arves-
tuses saavutas 50m selili-
ujumises hõbemedali Tauri 
Põldema. 8-9.klasside arves-
tuses kuulus kolmas koht ja 
pronksmedal  Kaisa Sillus-
tele.

Südilt võistles 4-5 kl. ar-
vestuses ka Kert Mandel, 
kes 43 poisiga võisteldes tu-
li 50m vabaltujumises viien-
dale ja seliliujumises kuuen-
dale kohale.  Ka Raul Kelder 
ujus end 7.-8. kl arvestu-
ses 50m seliliujumises viien-
daks. Esimese kuue hulka 
50m rinnulis ujus ka Kirsti 
Kask.

Ägedaks ja tasavägiseks 
kujunes  koolidevaheline 
teatevõistlus, kus  meie koo-
li tüdrukud pasunakoori ja 
ergutushüüete saatel ujusid 
hinnatavale  2.kohale  ja poi-
sid 3. kohale.

Punkt-punkti heitluses 
kolmeteistkümne kooli hul-
gas väljusime niisiis täna-
vu jälle võitjatena  ning ter-
vele võistkonnale riputati 
kaela kuldmedalid. Kaasaai-
tajateks olid  Johanna Rand-
mets, Riin Nõukas, Roland 
Valgelin, Kevin Schultz, Kät-
lin Mägi ja Lisete Jõema.

Norma Helde, 
ujula direktriss

Alkoholi tarbimise taga-
järjed

Kolmapäeval, 22. jaa-
nuaril oli võimalus meil, 5.  
ja 6. klasside õpilastel kuu-
lata kooli auditooriumis 
loegut ja vaadata filmi al-
koholi tarbimise tagajärge-
dest.

 6 b klassi poisid Mih-
kel Truu, Morten Mägi-
Ravn,Martin Kirs ja Mait 
Erlebach rääkisid teemal 
„Alkohol ja kasvav inime-
ne“.  Nendelt saime kuul-
da, mida kõike võib teha al-
koholi tarbimine. Alkohol 
kui närvisüsteemi mürk 
põhjustab ajurakkude hä-
vimist. See jutt tundus pä-
ris hirmuäratav, kuid sel-
lele vaatamata on paljud 
noored proovinud enne 
põhikooli lõppu alkoholi 
(95% Eesti lastest).Õpilased 
proovivad alkoholi, et olla 
„popp“ või soovist sulan-
duda nn „kuulsasse kam-
pa“.

Näidati ka videot sel-
lest, millised on inimesed 
siis, kui tarbivad alkoho-
li. Filmis saime kuulda ka 
noorte endi arvamust ja hea 
oli tõdeda, et enamik noor-
test siiski teadvustab enda-
le selle probleemi olemas-
olu ja püüab seda vältida.

Minu meelest oli see 
tund kõigile väga õpetlik 
ja hariv. Loodan, et igaüks 
meist  sai veidikenegi mõt-
lemisainet.

Eliis Mets, 
5a klass

Väike talvine kontsert

15. jaanuari õhtul oli koo-
li saal tulvil veidi ärevuses 
laululapsi  koos vanemate-
ga. Kohale olid tulnud huvi-
kooli Inspira 4 muusikaringi 
ja väikesed solistid.  Inspi-
ra muusikaosakonnal on ju-
ba mitmendat aastat saanud 
traditsiooniks kõige külme-
mal talveaajal korraldada 
vanematele üks ilus ja lõbus 
kontsert, kus kõik lapsed 
saavad näidata oma poole 
aasta tööd. 

Kontserti alustas Tiigri-
tüdruku lauluga Alice Be-
rens. Edasi jätkasid 3-aas-
tased muusikaringi lapsed. 
Nad laulsid lume sadami-

sest, kelgutamisest ja mida 
väike kutsu oskab teha. 

Muusikarühmadele pak-
kusid väikest vaheldust 
Kaia Jalaka juhendatavad 
algkklasside tantsurühmad 
ning solistid Airike Kapp, 
Karl Jõgi, Kateriine Püüa . 

4-aastased muusikaringi 
lapsed laulsid hiiretipsust, 
pirukatest, konnast ja päka-
pikust ning 5-aastased  lap-
sed jätkasid lauludega kro-
kodillist, talveteest, sibulast 
ja tuule vempudest.

Kõige vanemad 6-7aas-
taste muusikringi lapsed 
laulsid teletupsudest, väike-
sest elevandist, uputusest ja 

sosistamisest.   
Nii lauljate kui ka teadus-

tejatena oli kontserdil tähtis 
roll Reet Koppelil, Maigret 
Mõrul ja  Alice Berensil.

Kontsert oli päris pikk, 
kuid kõigil on ju soov ja taht-
mine laulda südamest ja ke-
dagi ei saa jätta kuulamata.  
Väikeste laululaste järgmi-
ne ülesastumine on solistide 
võistlusel aprillis ja samuti 
ka Inspira kevadkontserdil. 

Tänan kõiki õpetajaid, 
kes aitasi kontserdi õnnestu-
misele kaasa, õp. Pilvi Karu 
ja õp.Veikko Lehto!

Helle Rand, 
muusikaringi õpetaja

Teletupsudest väikese elevandi ja sosistamiseni. Foto: Helle Rand

KG Tervis

Meie KG, 28. jaanuar 2009
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Haridustehnoloogia avardab õppimist
Tehnoloogia peab olema 

sisse ehitatud meie õppimis-
kultuuri nii koolis kui ka ko-
dus, tehnoloogia ja haridu-
se koostöös peituv jõud on 
oluline nii majanduse eden-
damiseks kui ka iga lapse ta-
lendi ja võimete realiseeri-
miseks. 

Nendest mõtetest oli 
kantud 14.-17. jaanuarini 25. 
korda Londonis toimunud 

maailma suurim haridus-
tehnoloogia mess BETT (Bri-
tish Education and Training 
Technology). Messil osales 
üle 600 eksponendi, külasta-
jate arvuks hinnati u. 29 000, 
s.h  ka Kuressaare Gümnaa-
siumi 10-liikmeline esindus.

Haridustehnoloogia hõl-
mab nii otseselt õppimisega 
kui ka laiemalt koolielu kor-
raldamisega seotud vahen-

deid, tark- ja riistvara, ideid 
ja metoodikat,  valmislahen-
dusi jms. Loomulikult on 
sellisel messil ka äriline pool 
– toimub ju tohutu pakkumi-
ne ja reklaam. Aga samas on 
see ka koht õppimiseks – nii 
tutvustavate seminaride kui 
ka demonstreeritava oma-
käelise proovimise läbi. 

Mida uut?
Suured asjad muutuvad 

väiksemaks, näit. fotoapa-
raadi suurused projekto-
rid ei jää tehnilistelt andme-
telt suurematele sugugi alla. 
Koolimööbel v. vähemalt 
osa sellest saab puutetundli-
kuks ja osaleb ka õppetöös, 
arvutid ja senisest veelgi sot-
siaalsem tarkvara suudavad 
olla võrdväärsed suhtlus- v. 
mängupartnerid inimesele. 
Erinevate õppeainete jaoks 

loodud tarkvara muudab at-
raktiivsete õppematerjalide 
loomise õpetajate jaoks liht-
samaks ja õpilase jaoks või-
malusterohkemaks, ainete-
vahelised raamid kaovad. 
Tehnoloogia pakub mitme-
kesiseid mängulisi võimalu-
si ka arvutitest ja muust teh-
nikast puhkamiseks. 

Nähtu läbisõelumine ja 
huvipakkuva põhjalikum 

uurimine võtab veidi aega. 
Muidugi on ka asju, mida 
võiks kohe rakendada  - näit. 
KG-s kavandatuga sobis 
kokku üks lahendus õpilas-
te e-portfooliote loomiseks. 
Õpilase elektroonses õpi-
mapis on võimalus erineva-
te meedialiikide kaudu esit-
leda oma töid ja saavutusi, 
aga ka analüüsida oma tege-
vust ning esitada ka tõendu-

si oma õppimise  ja soori-
tuste kohta. Ühtne süsteem 
võimaldab korraldada koo-
lisiseselt õpetajatele juur-
depääsu teatud materjalide 
hindamiseks ja koostööks 
õpilasega, õpilane ise saab 
otsustada, millist osa oma 
töödest ta avalikkusele esit-
leb või millisena ta end väl-
ja näitab. 

Tehnoloogia annab või-

maluse teha asju, mida se-
ni ei suudetud teha, avardab 
õppimist – (targalt) õppida 
saab igaüks igal pool ja ko-
gu aja ( anywhere and anyti-
me), annab ka võimaluse jäl-
gida, täiendada ja ka kaitsta 
oma tervist ... tehnoloogia 
eest.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

 Foto: Maidu Varik

Meie KG, 28. jaanuar 2009
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Ellujäämise võimalikkusest Londoni linnas vol 2 
Möödunud nädala Meie 

KG esitles näpunäiteid sel-
le kohta, kuidas ka algajal 
on Londoni linnas võimalik 
ellu jääda. Et lehe ilmumise 
järgselt hakkasid ringlema 
kaebused ja küsimused, ol-
gu siinkohal inimkeeles ära 
toodud põhiline. Siiski, ärgu 
keegi end kehvasti tundku, 
eelmise nädala kirjatüki sisu 
jäigi suures osas varjule nen-
de eest, kellel harjumuseks 
arukad mõttekäigud.

Lahkumine väiksemalt 
saarelt 

...et iialgi jõuda suurema-
le. Ootused on kõrgel. Üks 
reisiline ilmub Kuressaare 
bussijaama läbinisti tõbisena 
ning kaalub viimase hetke-
ni mahajäämise võimalust. 
Teekonna kestel paraneb 
seis aga imekombel ja kõhk-
lused hajuvad. 

Inglismaa on imelik koht. 
Kahe kraani ja kahekord-
sete busside asja teavad ju 
kõik, aga neid säärasena elu-
salt kohates oled siiski sun-
nitud enesele esitama mitu 
küsimust - mis ka seekord 
jäävad vastuseta. Ja mine 
mõista seda parempoolset 
liiklust – õhtusöögipaiga ot-
singuil õnnestub tekitada ri-
da liiklusohtlikke olukordi. 
Iga kord kui jälle end keset 
tänavat auto ees leidnu sil-
madega tigedat või paanikas 
autojuhti otsib, avastab ta, et 
viimast ei olegi. Iga kord lä-
heb terve igavikuline hetk, 
et meenutada – juht istub 
kõrvalistmel... Fish & chips 
otsustatakse ühiselt jätta esi-
mese õhtu menüüst välja, 
ootele.  

Millegipärast teeb osa 
seltskonnast pikka nägu 
hotelli hommikusöögi juu-
res, mis koosneb saiakes-
test, võist-marmelaadist ja 
kohvist. Mõistlikud oska-
vad korraldada enesele nii 
musta leiva kui saiakõrva-
se, mida teistega jagavad. 
Kohvi saab tee pealt muidu-
gi ka juurde hankida. Sest  
tervislikud eluviisid võida-
vad ja Londoni messikesku-

sesse Olympia kõnnime jalg-
si. Paarkümmend minutit ja 
rõõm sõbralikest teenindaja-
test. Päeva ainus eesmärk on 
külastada maailma suurimat 
haridustehnoloogia messi 
BETT 2009. 

BETT 2009 – silmad pä-
rani...

BETT (algselt British 
Education and Training 
Technology, tänaseks on 
need sõnad sellel kujul  ot-
sese seose kaotanud) toimus 
sel aastal 25.-ndat korda ja 
on omalaadsete sündmuste 
seas maailmas juhtival ko-
hal. Pea 700 väljapanekut ja 
29 000 külastajat nelja päeva 
jooksul. Brittide eneste jaoks 
tähendab BETT muu hulgas 
võimalust saada lähem kok-
kupuude valitsuse uute stra-
teegiatega haridusmaasti-
kul, õppekava muudatused 
jm. 

Need, kes planeerisid 
messikülastust mõistliku ini-
mese kombel ette, uurisid, 
mida ja kus täpsemalt näha 
võib ja täpsustasid isiklikud 
huvid (nagu soovitatud ka 
messi kodulehel www.betts-
how.com), need võivad ene-
sega igati rahul olla ning saa-
vad kohe Olympiasse jõudes 
süveneda oma valdkonna 
info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogilistesse uuendus-
tesse. Vähem ettenägelikud 

(allakirjutanu nende hulgas) 
on sunnitud  kasutama ko-
hapeal jagatavaid orientee-
rumisabilisi kaardi ja bro-
šüüride näol ning lootma, 
et jõuavad. Ülim infokül-
lus. Viisakast kommi pak-
kuvast robotist kergesti tei-
saldatava klassimööbli ja 
paberi kokkuhoiu võimalus-
teni välja. Vapustavalt uusi 
lahendusi jäi silma suhteli-
selt vähe. Enamjaolt oli väl-
ja tuldud juba töötavate ra-
kendustega uues kontekstis 
kooli jaoks. 

Hiiglasliku messikesku-
sese kaks halli on otsast ot-
sani (ja tõtt öelda ka maast 
peaaegu laeni) täis uusi teh-
noloogilisi vahendeid toeta-
maks erinevate ainete õpeta-
mist, ohtralt materjali igast 
valdkonnast meie mõis-
tes esimese-teise kooliastme 
jaoks. Eraldi suur ala lahen-
dustele, mida kasutada eri-
vajadustega laste õpetami-
sel, samuti andekate laste 
õpetamiseks. Allakirjutanu 
sattus lähemalt uurima brit-
tide võrgustikku andekate 
laste „püüdmiseks“ ja koo-
liväliste arenguvõimaluste 
pakkumiseks. Mess annab 
suurepärase ülevaate, milli-
sed on kommunikatsiooni-
tehnoloogia roll ja suunad 
koolis üldiselt ja väga palju-
des konkreetsetes töösektori-
tes; pakub võimalust jagada 
kogemusi sama valdkonna 
spetsialistidega – ja loodeta-
vasti annab ka ideid, kuidas 
kõige optimaalsemalt tehno-
loogiavahenditele mõeldud 
ressursse kasutada. 

Soovitust mitte lasta end 
häirida kätteõpitud komme-
test ja kurnatuse korral liht-
salt leida ruutmeetrike vaba 
(ja ilmselt kalli rendihinna-
ga) põrandapinda, järgivad 
sajad külastajad. Iseenesest 
kõik ontlikud haridustööta-
jad, võiks mõelda. Mõnin-
gane füüsiline väsimus on 
siiski täiesti põhjendatud, ar-
vutuslikult kõnnib iga külas-
taja ühe messipäeva jooksul 
ligi 18 km. Kahtlus, et jalad 

suure  käimisega ka pikku-
ses kaotavad, ei leia õnneks 
tõestust.

Päeva menüüs on olulisel 
kohal fish & chips. Küll mit-
te tänaval ja pabersse keera-
tult, nagu näeb ette tradit-
sioon, aga hirmuäratavas 
koguses siiski. 

Lukus võis olla – aga lu-
kuvõti oli meie käes... 

London ise? Fakte siinko-
hal ei loetle, tee wikipedias-
se on teile tuttav. Ei usu, et 
kunagi lõplikult üle saime 
asjaoludest, et ekskursioo-
nibussi rool on valel pool ja 
giidiks vana hea sõber, keda 
keegi küll varem kohanud 
ei olnud. Vormistamise kü-
simus. Roosasid flamingo-
sid selles linnas massiliselt 
ei leia, küll aga võib terasem 
külaline tuvastada olulise 
sarnasuse kodulinn Kures-
saarega – meil juba mõnda 
aega veidikest furoori teki-
tavad reinuvaderid on brit-
tide pealinnas igapäevane 
ja pisut tüütugi teema, kok-
ku kuuldavasti ligi 10 000 ni-
na. Kuninganna flamingosid 
ei olegi enam sellepärast, et 
rebased pistnud nad lihtsalt 
nahka...kuuldavasti.

Tagasiteel tuli kohver pa-
gasilindile saata ka neil, kes 
tulles olid asjad kenasti len-
nukisalongi kaasa võtnud. 
Põhjus: kõrgväärtuslikud 
infomaterjalid, mis osutu-
sid oodatust kaalukamateks. 
Muide, neli päeva tagasi pu-
ruhaigena reisi alustanu, kes 
kogu vahepealse aja ei olnud 
leidnud põhjust ainsakski 
kaebuseks, sai oma tõve ko-
gu selle kohutavuses taga-
si kõige ootamatumalt Tal-
linna lennujaamas, vahetult 
enne lahkumist Kuressaare 
suunal. 

Emotsioonid peaksid 
praeguseks olema settinud 
ja kotisisu sorteeritud. Põ-
nevam osa kuuldu-nähtu ja 
igapäevase töö ühendamise 
näol nüüd just algab. Ja sil-
mad peavad olema lahti.

Lugupidamisega, 
Kaarin Peet
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Ajalehte toetavad:

Kuidas 12C Riigikogus käis...
21. jaanuaril võttis 12.c 

klass nõuks sõita Tallinnas-
se, et külastada Eesti Vaba-
riigi parlamenti-  Riigikogu. 
Reis algas kell 5.15 hom-
mikul, suundusime kella 7 
praami peale.

Bussijuht Ats viis meid 
Riigikokku kokkulepitust 
veidi varem, seega esime-
seks ettevõtmiseks oli roni-
mine Pika Hermanni torni. 
Tippu jõudmiseks pidime 
tegema 215 sammu kitsas-
tel kivitreppidel, mis oli üp-
riski väsitav. Trepid olid li-
bedad ning nö trepikotta ei 
tahtnud hästi ära mahtuda. 
Vaatamata kõigele, jõudsi-
me üles. Hale hakkas aga 
mehest, kelle igapäevane töö 
näeb ette päikesetõusul üles 
ronida ning vabariigi hüm-
ni saatel Eesti lipp lehvima 
vändata, päikeseloojangul 
jälle üles ronida ning „Mu 
isamaa armas“ saatel lipp al-
la vändata.

Tornis käidud, läksime 
Riigikogu Valgesse saali, 
kus maas lebas sama hinna-
line vaip kui Volga kuna-
gi – 40 000 rubla. Saatjateks 
olid meil keskerakondlased 
Kalle Laanet ning Jüri Ra-
tas. Ratas rääkis meile vei-
di maja ajaloost ning hüve-
dest. Saime teada, et lisaks 
sööklale ja poele on majas ka 
odav juuksur, 2 suitsuruumi 
ning jõusaal saunaga, mida 
kasutatakse üpriski aktiiv-
selt. Veidi hiljem saalist lä-
bi jalutades nägime ka järg-
mist ekskursiooni. Nimelt 
iga päev külastab Riigikogu 
4-6 gruppi.

Seejärel läksime riigiko-
gu saali. Olime päris õnne-
likud inimesed, sest kõigile 
seda võimalust ei anta. Mui-
du võib ruumi vaadata vaid 
rõdult, kus ka meie käisime 

kell 13.00 infotundi kuula-
mas, aga tänu Laaneti kutse-
le Riigikogu külastada ning 
tema enda vastutusel saime 
sellise võimaluse. Ise istusin 
ma näiteks KG vilistlase, sot-
siaaldemokraadi Indrek Saa-
re kohal.

Peale seda läksime lä-
bi võlvidega laega Ajakirja-
nike saali, kus ühes nurgas 
seisja kuuleb suurepäraselt, 
mida teises nurgas sosista-
ja ütleb, Nõupidamiste ruu-
mi, kus kohvi, tee ja vee saa-
tel saime juttu rääkida lisaks 
Laanetile ja Ratasele ka Ain 
Seppikuga. Põgusalt vestel-
des mainis Seppik ka seda, 
et liiga noorelt ei tasu Rii-
gikokku pürgida, et enne 
on vaja elus midagi ka saa-
vutada. Üliheaks poliitiku 
näiteks tõi ta värsket USA 
presidenti Barack Hussein 
Obamat, ent nentis amee-
riklaste imelikku meelt mit-
te aktsepteerida liiga head, 
nagu näiteks juhtus mõr-
vatud Kennedyga. Obamat 
kõrvutas ta Venemaa presi-
dendi Dimitri Medvedeviga, 
keda ta nimetas vaid Puti-
ni taskuväljaandeks. Ennast 
ta samastas pigem soom-

lastega kui üldse kumma-
gagi neist. Juttu tuli ka ma-
janduskriisist ning saarlaste 
olukorrast. Seppik arvas, et 
oluline on riigis nõrgema-
te kaitsmine ning Eesti ette-
võtluse toetamine. Võimali-
keks variantideks pidas  ta 
maksusoodustusi või –puh-
kust. Saaremaast rääkisime 
hulgalistest omavalitsustest, 
vähestest inimestest ja nen-
de väljarändest kodusaarelt 
ning planeeritavast sillast. 
Saime teada, et silla ehitami-
ne võtaks aega vähemalt 10 
aastat ning sarnaselt praa-
mile ei oleks ta kasutamiseks 
tasuta ega koguaeg(nt tuge-
va tuulega).

Kindlasti nii mõne-
gi  jaoks oli päeva tipphetk 
kell 12.15, kui saabus meie 
kord minna sööma Riigi-
kogu sööklasse, kus meile 
pakuti kotletti riisiga, ma-
gustoiduks kirsikisselli va-
niljekastmega. Kõhud täis, 
suundusime riigikogu saa-
li rõdule kuulama infotun-
di. Infotunni alguses oli Rii-
gikogu 101 liikmest kohal 
46. Kui meie lahkusime, oli 
neid alles vaid napilt üle 20.  
Teiste hulgas olid lahkunud 

ka Jüri Ratas, Mailis Reps, 
Heimar Lenk ning Aivar Rii-
salu. Juttu tehti regionaalmi-
nistri Siim-Valmar Kiisleri, 
kultuuriministri Laine Jäne-
se ning välisministri Urmas 
Paetiga. Üllatav oli siiski see, 
kui vabalt käisid töö ajal ini-
mesed ringi, rääkisid juttu 
kas teinetise või telefoniga, 
lugesid ajalehte või häkkisid 
arvuti taga.

Peale seda alustasimegi 
kojutulekut. Võtsime ülerii-
ded fuajees asuvast garde-
roobist. Fuajee on Riigikogus 
üsna huvitava lahendusega. 
Nimelt domineerivad kolm-
nurksed kujundid, mis süm-
boliseerivad vajadust mõtte 
teravusele. Fuajees nägime 
ka Vilja Savisaart.

Võtsime siis suuna bussi 
poole, käisime läbi Järve Sel-
verist ning sihtisime 5-sele 
praamile. Tagasiteel vaata-
sime bussis ka filme. Lõpuks 
jõudsimegi koju.

Aitäh tahaks öelda terve 
12 c klassi poolt Ellenile, Elo-
le ja Kristile, kes võtsid vae-
vaks selline reis meile orga-
niseerida. Aitäh!

Ketri, 
�2c klass

Järgmine Riigikogu koosseis:-)

Meie KG, 28. jaanuar 2009


