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Lk. 3
15. kirjanduspäevad 
on pühendatud saar-
laseks olemisele Lk. 4

Projektõppe raames 
avastasid õpilased 
Austraaliat Lk. 6

Tanel Sepp rääkis 
Afganistanist ja avas 
sealset elu-olu

Üllatusvõit jalgpallis - palju õnne!

2009. aasta 4.-6. klasside 
jalkaturniir läheb päris mit-
me uuenduse ja üllatusega 
ajalukku. Esimest korda ot-
sustati lülitada 5.-6. klassi-
de turniiri neljandikud, kes 
meeskonnana saanuks uusi 
kogemusi ja ka turniir oleks 
ühe meeskonna võrra suu-
rem. Kahtlused, kas selline 
ettevõtmine õnnestub, olid 
ka suured, sest kahe erine-
va klassi poisse omavahel 
koostööle saada on ka kaht-
lane ettevõtmine, kuna ühist 
kehalise kasvatuse tundi ju 
pole. Aga üllatus oli kor-
raldajapoolselt positiivne, 
kui meeskond juba algusest 
peale näitas turniiri pari-
mat meeskonnavaimu. Pii-
sav respekt vanemate poiste 
vastu ei uinutanud ega teki-
tanud üleolekutunnet, kuigi 
võinuks.

Turniiri kulg tõi samu-
ti kaasa üllatusi. Esmakord-
selt 7 aasta jooksul, ja just nii 
vana on see turniir, anti sis-
se protest vastasmeeskonna 
ebasportliku käitumise eest. 
6A ja B omavahelises män-
gus kogus A-klass juba re-
kordarvu -5 kollast kaarti, 
vastasmeeskonda otsustati 
korralikult mõnitada ka pea-
le mängu. Suur rumalus sai 
karistatud ka vastava suuru-
sega ehk mängu võit muu-
tus hoopis kaotuseks. 

Ja viimased otsustavad 
mängud panid alles kohad 
paika. Neljandale klassi-
le piisanuks turniirivõiduks 
ka viigist ja selle nad suut-
sid ka 6A vastu välja män-
gida, kes pidi seekord kol-
laste kaartidega väljajäänud 
mängijateta läbi ajama. Võit-
jad Märten Opp, Karl-Jakob 

Toplaan, Saimon Moon-
du, Kristen Mäeots, Kaspar 
Kaasik, Hendrik Lillemets, 
Sven-Mihkel Lember, Sten 
Vahter, Karl Romet Uljas, 
Morten Raamat ja Georg 
Mäeots.

Meeldiv üllatus tuli veel 
turniiri viimasest mängust, 
kus turniiri nõrgim mees-
kond 5A end kokku võttis ja 
südi vastupanu 6B vastu il-
mutas ning sai tasuks ka 2:1 
võidu. 

Turniiril löödi kokku 48 
väravat ning anti 10 kollast 
kaarti, millest 7 koguni  6A 
klassi mängijatele.

Turniiri parimate mängi-
jate – 4 klasside koondise ja 
parima väravaküti ning vä-
ravahi autasustamine toi-
mub veerandi lõpuaktusel.

Johannes Kaju, 
treener

Tänu õpetaja Ellen Ka-
sele koolile kingitud ha-
ruldase raamatu "Kodutü-
tarde Saaremaa Ringkond 
pildis ja sõnas" eest.

Urve Aedma, 
kooliraamatukogu juhataja

Öpilasesindus 
tegutseb
Päevakord (21.10):

1. ÖE laagri kuupäeva 
paikapanek.

2. Kandidaatide etteval-
mistus.

3. Valimissüsteemi kinni-
tamine.

Otsused:

1. ÖE laager toimub 6. 
novembril.

2. Hääletamistulemus 
avalikustatakse reedel kell 
14.00.

Mari-Liis Sepp, ÖE liige 
ö-luse propageerija

Suur tänu Merle Re-
kayale, Urve Aedmale, 
kõigile vahvatele lugeja-
tele ja nende õpetajatele 
meeleoluka ettelugemis-
päeva korraldamise ja lä-
biviimise eest!

Marit Tarkin, eesti keele 
osakonna juhataja

Foto: Johannes Kaju

Sünnipäevad
Töötajad

Merit Karise 06.11 

Juht tänab

Teated
Doonoriks registreerimi-
ne!

Kolmapäeval, 11.12 kell 
10.45, 11.45 ja 12.45 saavad 
aula ees soovijad, kes taha-
vad doonoriks olla, regist-
reerida   neljapäevaseks 
vereloovutamiseks.

Doonoriks saab olla 18- 
aastane terve inimene!

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja
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Õpetajate seminar
Novembris-detsemris toi-

muvad KG õpetajate semi-
nari raames järgmised sise-
koolitused: LeMill keskkond 
(õppematerjalide konkurss 
õpetajale); küsimustiku koos-
tamine GoogleDocs'is; uus 
kodulehekülg - selle põhi-
mõtted, info lisamine; eTwin-
ning – tutvustus, projektide 
ettevalmistamine; slaidiesit-
luse koostamine; eesti keele 
reeglimuudatused, ametlikud 
dokumendid; GoogleDocs- 
ühisloome, dokumentide ja-
gamine. Õpetajad, olge tere-
tulnud end täiendama. Info 
täpsete aegade ja registreeri-
mise kohta ilmub ops-listi.

Madli- Maria Naulainen, 
koordinaator

Afganistani sõpruskoolide 
projekt

Sõpruskooli projekti raa-
mes on toimunud õpilastega 
seni esimene koosviibimine, 
nüüd aga tahaks juba lähe-
malt erinevatesse tegevustes-
se süüvida. Siit ka üleskut-
se - kui on veel huvilisi, kes 
projektiga tegelema tahak-
sid hakata, palun andke en-
dast märku. Loome kirja-listi 
osaleda soovivatele õpilastele 
ning selle kaudu saame edas-
tada infot ning kokkusaamisi. 
Seega, huvilistel palun saata 
oma osalemissoovi puhul ki-
ri aadressile madlimaria@oe-
sel.edu.ee, et saaksin teid lisa-
da loodavasse kirja-listi.

Madli-Maria Naulainen, 
projektijuht

Suure tüki sooja leiba!
Oh küll maitses magus see!
Soe leib ja soe süda
perenaine tasane.

Juhan Liiv

26. oktoobril leidis aset kahe suure kooli ühiskoolitus. Pärastlõuna ku-
junes eesti keele ja käsitööõpetajatele väga põnevaks. Reet Igav, SÜG-i 
emakeeleõpetaja, jagas enda teadmisi leivateost. Ühiselt pandi leib ahju 
küpsema, räägiti juuretise väest ja põnevatest nüanssidest leivateo juures. 
Taustaks loeti eesti luulet ja meenutati erinevaid rahvauskumusi seoses 
leivaga. Sooja leiba süües tekkis mitmeid huvitavaid mõtteid, kuidas kas-
või leivategu, kirjandust ja käsitöötundi siduda. Suur tänu Reedale ja Miale  
koolituse korraldamise eest! Marit Tarkin, eesti keele osakonna juhataja

Selleks aastaks on need läbi...
... ehk öpilasesinduse va-

limised on tehtud. Kunagine 
üleskutse pealkirjaga „Pad-
jaklubi soovib uusi patju...” 
sai piisavalt palju vastuka-
ja, et kuuel julgel kaasöpi-
lasel oli soov pürgida öpila-
sesinduse liikmeks. Kahjuks 
oli vöimalik saada siia ime-
toredasse organisatsiooni ai-
nult neljal öpilasel. 

Kandidaadid pidid soori-
tama kaks katset. Esiteks oli 
valimisvideo valmistamine, 
mille tulemust oli vöimalik 
enne valimisi näha KG ko-
duleheküljel. Teiseks oli kü-
lastus ÖE koosolekule, kus 
nad pidid lahendama suh-
teliselt igapäevase problee-
mi öpilasesinduse jaoks. Sa-
muti arendasid nad oma 
kunstiannet, kaunistades 
kaks valimiskasti. Kui on 
vaja kunstilembelisi inime-
si, siis pöörduge ÖE poole.  
Valimiseelsete ülesannete-
ga said kandidaadid mul-

jetavaldavalt suurepäraselt 
hakkama. 

Ja nii need kaks otsusta-
vat päeva jöudsidki kätte... 
Valimised - kaks päeava en-
ne vaheajale minekut. Kes 
vähegi, silmad lahti, hallil 
väljakul jalutasid, said oma 
hääle ühele kuuest kandi-
daadist anda. Seekord läks 
nii, et ÖE-sse said Linda 
Lapp, Roland Valgelin, Ma-
riliis Sepp (mitte Mari-Liis 
Sepp...) ja Tauno Mihklepp. 
Need, kellel ei önnestunud 
piisavalt palju hääli koguda, 
saavad esimesel vöimalusel, 
kui keegi peaks mingil juhul 
meie ridadest lahkuma, ÖE 
liikmeks. Nii et... pole hullu, 
sisse saavad köik, kes on sel-
le jaoks midagi teinud.  

Aga nagu eestlastele ta-
vaks saanud, ei lähe vali-
mised alati just köige la-
dusamalt. Ei... ärge kartke 
midagi trastilist ei juhtunud, 
aga meie valimiskastides-

se sattusid möned kehtetud 
valimissedelid. Nimelt kaks 
häält sai Risto Ruul, ühe 
hääle kogus Marek Hindrek-
son ja Edgar Savisaar ning 
üks inimene ei suutnud ot-
sustada mitte kellegi kasuks. 
Märgin ära, et ükski eelpool 
nimetatud isik Kuressaare 
Gümnaasiumi Öpilasesin-
duse valimistel ei osalenud. 
Nende poolt polnud vöima-
lik hääletada. Järgmisel kor-
ral püüdke rohkem vaada-
ta, kes üldse kandidaadid 
on. Valimisaktiivsus, vör-
reldes eelmis(t)e aasta(te)ga, 
on väga körge. Aitäh köigi-
le, kes vötsid aega valimas 
käia, sest kes siis veel kui 
mitte teie, kallid kaasöpila-
sed, peate valima just enda-
le koolis esindajad. 

Te veel kuulete KG Öpi-
lasesindusest... 

Mari-Liis Sepp, 
juba ammu ÖE liige, 

nüüd Ö(e)luse propageerija

Lühidalt

Ettelugemispäevast  
20. oktoobril toimus KGs 15. 
korda ettelugemispäev.

Igal aastal oleme püüdnud 
leida meie koolis erinevaid et-
telugmistegevusi. Sel aastal 
lugesid I kooliastme õpilased 
teise ja kolmanda tunni ajal 
ette IV kooliastme õpilastele. 
Kuna ka kirjanduspäevad no-
vembri keskel toimuvad 15. 
korda, siis otsustasime sidu-
da ettelugemise teema saarlu-
sega ja kes oleks veel kuulsam 
saarlane kui Suur Tõll;) Suur 
tänu I kooliastme klassijuha-
tajatele, kes tublid lugejad et-
te valmistasid ja gümnasisi-
tide näod rõõmsale naerule 
ajasid. Eriline aitäh Urve Aed-
male, ettelugemispäeva hinge 
hoidjale, ja Grete Pihlile.

Merle Rekaya, 
ettelugemispäeva korraldaja
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Saarluse saladus selgub 15. kirjanduspäevade 
teatriõhtutel juba novembri keskel!
KG 15. kirjanduspäevad 
avavad saarlaseks olemise 
saladust, mahtudes ühis-
teema „Saarlaseks olemi-
ne on saatus“ alla. 

Teatriõhtutele registreeri-
mine on lõppenud, esinemis-
järjekorrad välja loositud. 
Kirjandusviktoriini regist-
reerimse tähtaeg on 10. no-
vembril. Kuna meil on juu-
beliüritus, siis on sel aastal 
ka üllatusi. Kirjandusvikto-
riinil osalevad külalisvõist-
konnad ja kirjanduspäevad 
lõpevad teatrigalaga 26. no-
vembril, kus astuvad üles 
meie põhikooli ja gümnaa-
siumi teatriõhtute võitjad. 
Teatrigala on avatud üritus 
kõigile meie lapsevanema-
tele, linnarahvale ja huvilis-
tele.

KG 15. kirjanduspäevade 
kava:

1. Põhikooli teatriõhtu 
„Sitke kui kadakas“ 12.11 
kell 17.00 kooli aulas

5b “Soolavaresed” A. 
Lindgreni “Väike Pootsman, 
Tjorven ja Mooses” ainetel

6a  A. Lindgreni “Väike 
Pootsman, Tjorven ja Moo-
ses” ainetel

6b  “Oda läts, oda läts”  
“Suur Tõll” ainetel

7a  A.Lindgren “Väike 
Pootsman, Tjorven ja Moo-
ses” ainetel

7b  “Külapood” J. Tuuli-
ku “Külatraagik” ainetel

8a  “Külatraagik” 
J.Tuulik “Külatraagik” aine-
tel

8b  A.Lindgreni “Väike 
Pootsman, Tjorven ja Moo-
ses” ainetel

9a  A.Mälgu “Õitsev me-
ri” ainetel

9b  A.Mälgu “Õit-
sev meri” ainetel 
NB ! Kõik täpsustused esi-
tage 5. novembriks!

2. Ülekooliline kirjan-
dusviktoriin 17.11 kell 15. 
00 kooli aulas

3. Suur Teatriõhtu 19.11 
kell 17.00 kooli aulas

12. C “Pimedad” Maurice 
Maeterlinck’i samanimeli-
se näidendi ainetel. Ühisloo-
ming.

12. E “Merd ei olnud, 
merd ei ole ja merd ei tule 
ka!” Lavastaja - pime juhus. 
Autor  Ivar Pieterskihh.

10.B “Vares” , Jüri Tuu-
lik “Vares” ainetel. Lavasta-
ja Tauno Mihklepp.

12. A “Ära näe vaeva, 
vaev Sind ka ei näe!” näi-
temäng Suure Tõllu ainetel. 
Lavastaja Maria Pihl.

11. D “Suvitajad” J. 
Smuuli ainetel. Lavastaja: 
Cäroly Saksakulm.

12. B  “Vanapoiss tahab 
Saaremaale põrgut ehita-
da”, P. Süda “Suur-Tõll, Saa-
remaa vägimees” ainetel. 
Lavastajad: Kirsti Vallaste, 
Triinu Kirsch, Meelis Linde, 
Triin Pere.

12. D “Sakslane, venela-
ne, saarlane” Saarel levinud 
folkloori alusel. Lavastaja- 
Risto Ruul. 

10. A „Mere pidu“ ,val-
minud Albert Uustulndi  
laulu "Mere pidu" ainetel. 
Lavastaja: Laura Saks

10.C "Kahel pool vett" 
August Mälgu novellide 
põhjal. Autorid/lavastajad: 

Ann Tarkin, Kersti Sepp, 
Kristi Koert. 

11.B “Lehmavedu Abru-
ka moodi e. Masuaja kõr-
valmõjud” Näidendi “Pul-
mad Abruka moodi” ainetel  
Lavastaja Anni Mikko.

11.A „On üks koht ..“ 
Ernest Hemingway "Vana-
mees ja meri" ainetel. Lavas-
taja: Henri Kaus.

11.C "Vaid kõrgelt len-
dame" , Jaan Tätte „Näiden-
did 2. osa“ ainetel. Lavastaja 
(d) Elina Kadaja koos asen-
damatu abiväega.

4. 26.11 Teatrigala „Saar-
laseks olemine on saatus“ 
(avatud üritus, sissepääs pi-
letiga)

Näitleja NB!

*Lavakõne peab olema 
selge ja ladus, intonatsioon 
rollile vastav.

*Püüa olla publiku poole 
näoga, sest laval toimunu on 
mõeldud talle.

*Ole laval arusaadav, 
roll ei koosne ainult teks-
tist, vaid ka miimikast, lii-
kumisest, grupitööst. Samas 
ära üle pinguta, jää loomuli-
kuks.

*Ära mõtle pingsalt teks-
tile, ole vaba ja kuula enda 

lavapartnereid, mõne unu-
nenud fraasi saad nii hõlp-
salt asendada, ilma et mõte 
muutuks.

*Vajadusel rutta appi 
kaaslasele ja too ta keeruli-
sest olukorrast välja, näiteks 
sobiliku tekstilõiguga, mis 
just temal on ununenud.

*Jälgi lavalist liikumist, 
püüa etendus läbi mängida 
ilma tekstita ainult liikudes, 
nii näed, kas Sinu tegelasku-
ju avaneb piisavalt. 

*Ole osa tervikust ja anna 
endast parim!

Suure Teatriõhtu NB!

1.Kavalehed 15 eksemp-
lari tooge palun 5. novemb-
riks eesti keele osakonna 
ruumi 302. Kavalehel pea-
vad olema kõigi osatäitjate 
nimed ja nende rollinimed, 
et žürii saaks tõese info.

2.Lavastajate kokkusaa-
mine klassis 305 esmaspäe-
val, 9. 11 kell 15.30!

Kogu info üleval ka koo-
li kodulehel, stendidel, jook-
sev info ajalehes!

Toredat ettevalmistus-
perioodi, kohtume peagi!

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna juhataja

Hr. Intelligents koos sõpradega 2008. aasta teatriõhtul. Foto: Gert Lutter
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Projektõppe raames õpetasid  
gümnasistid fakte Austraaliast 

19. ja 20. oktoobril toimus 
projektõppe raames 2.D 
ja 2.C klassile Austraalia-
teemaline tund.

Idee just Austraaliast 
rääkida, tekkis seoses as-
jaoluga, et Kristiina vane-
mad käisid paar aastat ta-
gasi Austraalias ja tõid tolle 
maaga seotud esemeid ja 
fotosid.  Mõlemal päeval 
toimus see klassijuhataja-
tunni ajal. Sisustasime tun-
ni piltide, esemete, muusi-
ka ja mänguga.

 Juba meie saabudes olid 
lapsed väga huvitatud. Pro-
jektorit nähes küsiti kohe, et 
kas me hakkame filmi näi-
tama. Vastasime siis, et fil-
mi mitte, küll aga pilte. Pil-
tide näitamise ajal küsisime 
lastelt ka huvitavaid küsi-
musi, mille auhinnaks olid 
Austraalia loomade piltide-
ga järjehoidjad. Näiteks näi-
tasime Sidney ooperiteat-

rit ja küsisime, mis see on. 
Täpset vastust ei osanud 
keegi anda, kuid lugesime 
„maja, kus lauldakse“ õi-
geks. Mõned huvitavamad 
vastused, mis saime olid: 
puudel puhkavaid nahkhii-
red- pirnid ning termiitide 
pesad- hauakivid. 

Piltidest meeldisid las-
tele kõige rohkem loomad 
(sealhulgas ka kalad) ja öi-
ne Sidney. 

Austraaliaga seotud 
esemetest said laste lem-
mikuteks digeridoo (abo-
rigeenide rahvuspill), kän-
gurunahk ja aaga- topis 
(Austraaliasse sisse too-
dud kahepaikne, kes nüüd-
seks on muutunud kahju-
riks). Pärast pilte lasime 
lastel kuulata aborigeeni-
de muusikat, milles juhtiv 
roll oli eelkõige digeridool. 
2B klassis hakkas üks poiss 
lausa muusika järgi tantsi-

ma. 
Tunni lõpetasime abo-

rigeenide mänguga. Män-
gu nimi oli „Ketta tabamine 
odaga.“ Nagu nimigi ütleb, 
seisnes mäng suure keerle-
va puuketta tabamises oda-
ga, kuna meil polnud ei 
puuketast ega odasid, piir-
dusime spinnerite ja peh-
mete pallidega. Laste jaoks 
osutus kõige huvitavamaks 
spinnerite käimapanemine, 
mille jaoks seisti lausa järj-
korras.

Lõppkokkuvõttes meel-
dis meie sisustatud tund 
lastele väga ning huvi tun-
ti hiljemgi.

 Lisaks tublidele õpilas-
tele, tahaksime tänada ka 
2B ja 2C klassijuhatajaid Ül-
le Jasminit ja Raina Tiido-
veed ning Gert Lutterit, kes 
meile projektori laenas.

Kristiina ja Reelika, 
11D klass

Põnev tund Austraaliast tekitas õpilastes huvi ja elevust. Foto: erakogu.

Ajalooõpetajate 
õppepäev
Laupäeval, 2. novembril 
käisid Saaremaa ajaloo-
õpetajad õppepäeval Oris-
saares ning Muhus. 

Reis algas Orissaares Il-
liku laiul, kus selle tarbeks 
ehitatud paadikuuris sai-
me näha Maasilinna laeva-
vrakki, mis enne Salme lae-
va leidmist oli Eesti vanim 
teadaolev laev. Alus on tõe-
näoliselt ehitatud 1550. aas-
tate paiku ja oli kasutusel en-
nekõike transpordilaevana, 
kuigi seda võidi kasutada ka 
inimeste transpordiks. See 
on ainus tänapäevani säili-
nud keskaegne laevaehitus-
kunsti näidis. 

Edasi külastasime Maasi-
linna, mis on teatavasti ker-
kinud Jüriöö ülestõusu sünd-
muste lõpul. Nimelt pidid 
linnuse ehitama saarlased 
karistusena selle eest, et nad 
olid hävitanud senise tugi-
punkti - Pöide ordulinnuse. 
Noor Orissaare gümnaasiu-
mi giid jutustas elavalt sel-
lest, kuidas Maasilinna saa-
tus on olnud väga kirju ning 
kuidas erinevatel etappidel 
on linnust lammutatud ning 
taas üles ehitatud. 

Orissaare piiril asub ka 
suure ekspositisooniga mit-
teametlik militaarmuuseum. 
Mitteametlik just seetõttu, 
et kolmel entusiuastil, kes 
on oma tegevuse efektiiv-
sema kogumise ja säilitami-
se nimel ühendanud, ei ole 
siiani õnnestunud erinevate 
takerduste tõttu asjale amet-
likku kulgu anda, ikka alati 
on mingi detail, mille tõttu 
projektiavaldused tagasi lü-
katakse. Militaarmuuseumis 
on aga suurel hulgal erinevat 
lastetehnikat, relvasid, sõdu-
rivarustust, temaatilist kir-
jandust ja palju muud. As-
jahuvilistel maksab see koht 
kindlasti üles otsida ning 
leppida aeg külastuseks kok-
ku. 

Muhus külastasime Ko-
guva küla. Koosolekul puu-
dutati Eesti Ajalooõpetajate 
Seltsi tegevust, olümpiaadi- 
korraldust, uut ajalooprog-
rammi, mis muudab üsna 
paljuski senist ajalooõpeta-
mise süsteemi. 

Ajalooõpetajate nimel 

Madli-Maria Naulainen, 
ajaloo osakonna juhataja

Meie KG, 4. november 2009
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Kanadast Eestisse
20. oktoobril käis meie 

keelegrupile jutustamas 
Alar Allas, kes on pärit Ka-
nadast, kuid juba kaheksan-
dat aastat elab perega Eestis 
Saaremaal. Ta tegeleb video 
alal,marketingi ja reklaami-
ga.

Alari vanemad on pärit 
Eestist. 40. aastatel sattusid 
nad Rootsi ning sealt edasi 
juba Torontosse.

 Kanadas räägitakse USA 
ja Briti inglise keele vahe-
pealset keelt, seega oli ker-
ge aru saada, mida ta rääkis. 
Ta kõneles palju Kanada aja-
loost, märkides ära selle ,et 
ameeriklased ei tea Kana-
dast midagi, kuid kanadala-
sed teavad Ameerikast üpris 

palju. Huvitav fakt oli see, 
et  sõjas Kanada ja Ameerika 
vahel 19.sajandi algul  põle-
tasid kanadalased maha Val-
ge Maja (mis hiljem muidugi 
taastati).

Algselt oli Kanadas  
15 000 eestlast, kes moodus-
tasid ringkondi, kus tegeleti 
eestlastele omaste tegevus-
tega. Ringkonnad olid väga 
ühtehoidvad.

60. aastatel, kui Alar Al-
las kooli läks, oli õpilas-
te seas ka üks mustanahali-
ne ja jaapanlane, teised aga 
olid ühest rassist. 70. aasta-
tel aga moodustasid teiste 
rasside esindajad kolmandi-
ku õpilastest. Palju immig-
rante saabus esialgu Indiast 

ja Hiinast. Koolis oli teiseks 
keeleks prantsuse keel, mi-
da hakati õpetama juba kol-
mandast klassist. Nüüdseks 
on üle poole sama kooli õpi-
lastest erinevatest rassidest.

Kanadas on populaarse-
mateks spordialadeks korv-
pall, jäähoki ning pesapall. 
Sealt on pärit ka palju kuul-
said inimesi, nende hulgas 
Jim Carrey, Mike Myers, 
Keanu Reeves, Michael 
Buble, Avril Lavigne, Bri-
an Adams, Celine Dion jpt. 
Samuti telefoni leiutaja Ale-
xander Graham Bell.

Maris Magus, 
10. C klass

AB-kooli koolieelikute perepäev
Oktoobri keskpaik. Kaunis 
päikseline sügishommik, esi-
mene kerge öökülm, mis on 
muutnud maa hallikasval-
geks. Uus algus looduse rind-
käigus. Nii ka jällegi  uus al-
gus meie kooli koolieelikutele  
ja nende vanematele. Algab  
AB-kooli kaheteistkümnes 
hooaeg, mille avas kooliee-
likute perepäev Kuressaare 
Gümnaasiumis.

Kes vuras hommikul 
kooli poole autoga, kes jalg-
rattaga  või nautides kaunist 
sügisilma  jalutasid koos pe-
rega kohale. Oli neidki, kes 
tulid jooksujalu, sest ei taht-
nud hilineda. Tähtis, et pe-
red olid otsustanud koos 
tulla ja päeva  esimese poole 
veeta koos Kuressaare Güm-
naasiumi klassiõpetajatega.

Päeva ette valmistanud  
klassiõpetajad olid aegsasti 
kohale tulnud, et teha viima-
seid ettevalmistusi töötuba-
des. Koridori mööda liiku-
des kostis mõnest ruumist 
pillihelinat, kuskil kääriklõ-
binat või matsus pall- tehti 
viimaseid ettevalmistusi.

Kooli peauksest sisene-
sid ridamisi särasilmsed  
poisid- tüdrukud koos va-
nematega, kellel kõigil väike 
ärevus hinges. Pered kogu-
nesid  kooliaulas, kus kohe 

uksel jagati nad rühmadesse 
ja saadi rinda lustakad eral-
dusmärgid töötubade tarvis.

Täpselt täistunnil astu-
sid publiku ette 6.klasside 
noored, klaveri taga Veiko 
Lehto, kes rõõmustasid   saa-
lisolijaid muusikalise Burati-
no aabitsalooga.

Tervitussõnad kohaletul-
nutele lausus  kooli direktor 
härra Toomas Takkis. Vane-
matele tutvustati AB- koo-
li toimumiskorda ja lasteva-
nemate koolituse teemasid. 
Viimasena astus saalisolijate 
ette Sirje Mehik, kes tutvus-
tas perepäeva töötubade töö-
korraldust. Edasi mindi töö-
tubadesse, kus koos perega 
mängiti laulumänge, meis-
terdati, kuulati muinasjuttu 
ja kellele see tuttav tuli, sai 
ka ise kaasa rääkida, mängiti 
huvitavaid sportmänge, joo-
nistati  ja lauldi kitarri saatel. 
Läbi ühistegevuse valmista-
ti koos vanematega kaunis 
ühistöö, mis pandi kõigile 
vaatamiseks ka koridori näi-
tusstendile. Pärast perega 
töötubades koosveedetud 
aega, sai soovija  koolimaja-
ga tutvuda. Kuna koolimaja 
on suur, siis väike tutvustus 
kulus igati ära. Päevale pani 
punkti võimalus perega vee-

ta tunnike ujulas.
Mis on sellise päeva ees-

märk? Eelkõige tutvustada 
lastele-vanematele koolima-
ja, läbi rühmades toimuva-
te ühistegevuste õpetajaid. 
Päeva lõpus vesteldes va-
nematega, lausus üks ema: 
“ Teadsin, et selline kool on 
linnaservas, kuid kunagi ei 
ole ma siin käinud. Tänu pe-
repäevale sain koolimajaga 
tutvust teha ja mulje päeva 
lõpus on väga positiivne.“

Suured tänud klassiõpe-
tajate üksmeelsele perele, 
kes olid perepäeva ette val-
mistanud!

Natuke rohkem kui nä-
dal hiljem alustaski AB-Kool 
taas oma uut hooaega. Tule-
vasi koolijütse aitavad kooli-
elusse  sisse elada õpetajad 
Ülle Jasmin, Inga Engso ja 
Reet Välisson.  Lapsed koos 
vanematega tulevad koo-
li kord kuus kolmapäeviti ja 
nii aprillini välja. Samal ajal, 
kui lapsed on tundides, ja-
gab õpetussõnu oma laste-
ga  paremaks toimetulekuks 
kooli psühholoog Kaja Puck, 
kes on selle tarbeks kokku 
pannud koolitusprogrammi 
„Positiivne vanemlus”.

Maret Martinson, 
KG Tugikeskuse juhataja

Lugemisaasta - lugemise aeg
Vaheajal 28.-29. oktoobri-

ni kogunesid kaunis Alu mõi-
sas vabariigi maakondade ai-
nekomisjonide juhid ja eesti 
emakeeleõpetajate seltsi ju-
hatus, et seminari vormis val-
mistada ette lugemise aastat 
2010. Kuna aastat koordinee-
rib kultuuriministeerium, siis 
tutvustas emakeeleõpetajate-
le aasta ideestikku Krista Oja-
saar, kes on ühtlasi ka projekti 
koordinaatoriks. Lugemisaas-
ta eesmärgiks on jõuda kõigi 
Eesti inimesteni ja teadvus-
tada, et lugemine on naudig 
ning mõnu.

Emakeeleõpetajad aruta-
sid läbi EESi juhatuse lugemi-
saasta ideed, osalesid ideede 
ümarlauas "Õnnestunud kir-
jandussündmusi", genereeri-
sid uusi võimalusi ajarünna-
ku vormis, teadvustasid oma 
rolli kohaliku  (valla, linna ta-
sand) koostöö initsiaatorina. 
Lõpetuseks olid rühmatööde 
kokkuvõtted ja kokkulepped, 
kuidas ja millises vormis lu-
gemisaastat ettevalmistav töö 
koolides toimuma  hakkab.

Merle Rekaya,  
Saare maakonna eesti keele 

ainekomisjoni juht

Lühidalt
Meie KG, 4. november 2009

Leiutamiskonkurss
Konkursile laekus ligi 70 

leiutist. Parimatest töödest 
hakkab igas koolilehes ilmu-
ma väike tutvustus.
Pliiatsite pikendus

Pliiats kinnitatakse puust 
või plastmassist pulga ot-
sa, mille pikkus on 10cm, lä-
bimõõt on pliiatsiga sama (u. 
8mm) ja mille otsas on pingu-
tusklamber. Pliiats surutakse 
klambri otsast sisse 1 cm sü-

gavusele ja pinguta-
takse külje pealt kru-
viga kinni. Pliiatsi 
vahetamine käib kii-
resti ja lihtsalt.

Kui pliiats on ku-
lunud ombes 5-6 cm 
pikkuseks, on seda 
väga ebamugav kasu-
tada ja üldjuhul len-
dab see prügikasti. Et 
pliiatsit veel kasuta-
da , tulekski appi võt-
ta pikendus, mille abil 
on võimalik pliiatsit 
kasutada veel veeran-
di kuni kolmandiku 
võrra.

See aitaks säästa 
mingil määral õpilase 
koolitarvete eelarvet.

Jan-Martin Jäe
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Korrektuur eesti keele osakond

Viimasel koolinädalal külastas Kuressaare 
Gümnaasiumit EV asjur Afganistanis 

Viimasel koolinädalal 
külastas meie kooli Eesti Va-
bariigi asjur Afganistanis –  
Tanel Sepp. 

Tanel Sepp on ise Saare-
maalt pärit ning oma väikes-
tel puhkusereisidel Eestisse 
katsub ta ka alati kodusaa-
rele tulla. Sellega seoses oli-
gi meil au teda ka oma kü-
lalisena näha. Tanel rääkis 
gümnaasiumi õpilastele 
oma tööst ja elust Afganis-
tanis, illustreerides oma lu-
gu erinevate piltidega. Kuna 
Afganistani päeva raames 
esinenud Tanel Rütman kes-
kendus peamiselt militaarse-
le poolele, avas Tanel Sepp 
ennekõike tsiviilelanikke 
puudutavat. 

Alustuseks - kes või mis 
on „asjur“? Asjur on diplo-
maatilise korpuse esindaja 
välisiigis, kus suursaadikut 
pole veel ametisse nimeta-
tud või ta viibib ajutiselt rii-
gist eemal. Seega esindab ja 
juhib Tanel Sepp diplomaa-
dina Afganistanis Eesti vä-
lisesindust. Läbi asjuri on 
võimalik Eestil saada koha-
pealt vahetut infot, ettepa-
nekuid ning analüüse, mil-
le põhjal saab otsustada, 
kuidas Afganistani aregus-
se parimal moel panustada. 
Afganistan on Eesti arengu-
koostöö prioriteetne part-
nerriik. Tanel Sepp kirjutab 
oma tegemistest ka blogis:  
http://blog.vm.ee.

Tanel rääkis ning näi-
tas pilte erinevatest Eesti 
poolt toetatud projektidest 
– nt antakse seal Eesti toe-
tusel välja erinevaid raama-
tuid, et julgustada ja toetada 
suures osas kirjaoskamatu 
ühiskonna huvi lugemise ja 

teadmiste vastu läbi raama-
tute. Peamiselt antakse väl-
ja erinevaid käsiraamatuid, 
eriti populaarne oli olnud 
ettevõtluse alustamise käsi-
raamat. Tanel viitas ka as-
jaolule, et selliste raamatute 
pikkus ei ületa kunagi sadat 
lehekülge, et inimesed ei loo-
buks poole pealt selle lugem-
siest raskuse tõttu, vaid nen-
dele oleks jõukohane raamat 
ikkagi läbi lugeda. Üks Ees-
ti sealseid toetuse prioritee-
te on ka  tervishoiusüsteemi 
arendamine, nt rääkis Ta-
nel Sepp uuest meditsiinili-
sest hapnikusüsteemist, mis 
soetati Helmandi provint-
si keskhaiglale just Eesti ra-
hadega, sealjuures näidati 
õpilastele ka pilti  sellesama 
aparaatuuri esimesest pat-
siendist-kasutajast, kelleks 
osutus vastsündinu imik. 

Õpilased tundsid pea-
le jutuajamist huvi selliste 
teemade kohta – kui kallis 
on Afganistanis bensiinilii-
ter; kas Tanel Sepa arvates 
Osama bin Laden veel elab; 
miks on Afganistanis nii pal-
ju pommitemaatikat. Esime-
sele küsimusele vastas Tanel 
väga oskuslikult, et nende 
masin sõidab diisliga, bin 
Ladeni osas arvas ta, et ilm-
selt ta kuskil ikkagi veel elab 
ning pommitemaatika koh-
ta rääkis ta erinevaid huvi-
tavaid fakte. Tõsi, pommi-
de teema ongi Afganistanis 
väga aktuaalne ja enamik vi-
gastada või surma saanud 
sõdureid langebki just erine-
vate lõhkekehade ohvriks. 
Ta tõi näiteks hiljutise enese-
taputerroristi rünnaku India 
saatkonna juures, mis muu-
hulgas purustas ka tema en-

da hotellitoa aknad. Taleban 
on praegusel ajal osav tege-
ma selliseid pomme, mida ei 
ole enam võimalik metalli-
detektoriga tuvastada. Ta tõi 
näiteid ka selle kohta, kuidas 
mõned arengutoetuse pro-
jektid on läbi kukkunud – nt 
jagati afgaanidele raadioid 
(see on nende jaoks peami-
ne infovahendaja), aga see 
tuli lõpetada, sest raadiotest 
hakati valmistama pomme. 
Sarnane stsenaarium toimis 
olukorras, kus moonikasva-
tamise vähendamiseks ha-
kati jagama talunikele vilja 
ja väetist, aga ka see prog-
ramm tuli lõpetada, sest väe-
tist hakati kasutama pommi-
de valmistamiseks. 

Elu Afganistanis Hel-
mandi provintsis, kus tegut-

seb Tanel Sepp, on sealse jul-
geoleku olukorra tõttu üsna 
keeruline, liikumisel on pii-
rid, peamiselt tuleb viibida 
hotelliruumis, liikumine toi-
mub turvatud saatjaskon-
na toel. Küll aga tuleb Taneli 
arvates järjepidevalt avalik-
kust teavitada sellest, mida 
ja miks seal tehakse. Nüüd 
on Tanel Sepp juba tagasi 
Kabulis, kuid tema toimetu-
si saame edaspidigi jälgida 
blogi ja Twitteri vahendusel 
– on ka need kasutusel just 
sellesama selgitustöö vahen-
ditena. 

Madli-Maria Naulainen, 
Afganistani sõpruskoolide 

projekti koordinaator

Tanel Sepp gümnasistidele esinemas
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