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Grand prix`võitnud 11.A “On üks koht” mõjus teatrigalal vahetu ja meeleolukana. Foto: Gert Lutter

Teatrigalal esinesid teatriõhtutel 
pärjatud näitetrupid

Kuressaare Gümnaasiumi 
aulas toimus neljapäeval, 
hingede- ehk novembri-
kuu 26. kuupäeval teatri-
gala „Saarlaseks olemine 
on saatus“, kus lavalauda-
dele astusid kahe teatriõh-
tu parimad trupid. 

Etteastete vahele esita-
sid Laine Lehto ja Pilvi Karu 
õpilased saarlaslikke muusi-
kapalu. 

Seekordne üritus oli suu-
natud suuresti publikule 
väljastpoolt kooli ehk mam-
made-papade-sõprade õhtu. 

Üritusele pääsemiseks tu-
li soetada seekord pilet. Val-
dava osa saalist moodusta-
sidki lapsevanemad, kuid 
oli näha ka meie oma kooli 
noori. 

Õhtut juhtisid Suu-
re Teatriõhtu juhid Taavi 
Meier ja Ivar Piterskihh, kes 
taaskord viisid õhtujuhtimi-
se mingisse kõrgemasse di-
mensiooni. Jaa, kõrgem pilo-
taaž ikka. 

Etteasted olid väga mee-
leolukad ja muusikapalu, 
mis väga hästi tükkide va-

hele sobisid, oleks isegi või-
nud rohkem olla – headest ja 
andekatest lauljatest meil ju 
puudust pole. 

Selgus, et esmakordselt 
korraldatav teatrigala tasub 
end ära – saal oli kaunis täis 
ja eelkõige koolivälist publi-
kut. Jääb üle loota, et nüüd 
on küll kõigil, kes näha taht-
sid, nähtud. 

Ühtlasti lõpetas teatri-
gala ka Suure Teatrimöllu. 
Järgmise aastani!

Triin Kand, 
12C klass

Juht tänab
KG Tervise töörühma 

osalemast konkursil "Puu- 
ja köögiviljapäev Saaremaa 
koolides" (vastutaja Kristel 
Salumaa).

Marit Tarkinit, Heidi 
Truud, eesti keele ja muu-
sika osakonda teatrigala  
"Saarlaseks olemine on saa-
tus" korraldamise eest.

Reene Kanemägit Tea-
dusbussi külastuse koordi-
neerimise eest. 

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Õnnitleme!
Priit Aavikule Eesti uju-
mise meistrivõistlustelt 
pronksmedal!

Eesti lühiradade meist-
rivõistlustel osales tublilt 
meie kooli 8. klassi õpila-
ne Priit Aavik, kellele 50m 
seliliujumises noorte arves-
tuses riputati kaela pronks-
medal. Aeg 30,44. (Medalit  
Eesti ujumise meistrivõist-
lustelt ei ole tulnud viimase  
paarikümne aasta jooksul). 
Isiklikud  rekordid ujus Priit 
ka 100m kompleksis 1.07,60  
(N-6.koht) ja 50m rinnuli 
distantsil 34,47 (N-7. koht)

Norma Helde, 
ujula juhataja

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Maret Martinson 6.12

Jõulupeod
Jõulupeod 1.-3. kl-  

15.-18. detsember jõu-
lupeod- ja -etendused  
Taritus.

Jõulupidu 4.-6. kl- 
22. detsember kell 17.00-
19.30

Jõulupidu 7.-9. kl-  
21. detsember k. 19.00

Jõulupidu 10.-12. kl- 
22. detsember, k. 20.00 

Anneli Meisterson
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2C klassi vanematel on 
saanud toredaks traditsioo-
niks sel aastal igal veeran-
dil koos terve klassiga mida-
gi vahvat ette võtta. Sügisel 
käisime Mändjalas looduse-
ga tutvumas, kus otsustati, 
et järgmisel korral on plaa-
nis sportlik perepäev.

Laupäeva hommikul ko-
gunetigi Kärla spordihoo-

Meie KG, 2. detsember 2009

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Liina Rüütel külastab 
ÖE-d

2. KG Kodukorra aru-
telu

3. Kappide korrashoiu 
küsimus

4. Pooleli olevad üritu-
sed (Öpilaskoosolek, KG 
Glämmilaat, Minifilmide 
festival)

Otsused:
1. Liina Rüütel on KG 

esindaja Kuressaare Linna 
Noortekogus.

2. KG Kodukorda ana-
lüüsitakse ning antakse 
omapoolsed ettepanekud.

3. Kappe peab korras 
hoidma. Uurime ja tegele-
me.

4. Öpilaskoosolek ühi-
neb Kusti Koka mälestami-
sega - 9.detsembril on Kusti 
Koka nimeline Öpilaskoos-
olek.

5. Kui Sinul on kapis ve-
delema jäänud riideid, raa-
matuid vöi muid esemeid/
asju, mida vöiks tahta kee-
gi Sinu koolikaaslastest, siis 
just Sulle on möeldud KG 
Glämmilaat, kus sa saad 
vahetada köike, millel on 
glämmi. Vahetusesemed 
too kooli 21.dets aulasse 
ning 22.dets hallile väljaku-
le! Lisainfo ÖE liikmetelt.

6. Oled teinud söpra-
dega huvitavaid filmik-
lippe, mis huvitaks ka tei-
si? Et näidata oma kaunist 
annet, on märtsi alguses 
toimumas Minifilmi festi-
val. Osalejateks vöivad olla 
köik öpilased 7.-12. klassi-
dest. Täpsem info on peagi 
tulemas, kuid seniks meeli-
ülendavaid filmi(tegemise)
elamusi!

7. Mariliis Sepp on ÖE 
virtuaalliige, kes osaleb 
meie tegevuses e-posti va-
hendusel.

*NB! Kas sinu kapp hai-
seb? Vöi kellegi teise? Hoia 
enda oma korras ning teata 
ÖE-le, kui kusagil on mis-
kit mäda!*

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö-luse propageerija

12.a klass kirjutas eelmisel reedel selle aasta esimest kuuetunnist kirjandit. Teemad olid samad, mis õpetaja 
Eve lõpueksamil aastal 1999. 1. Mida on klassikalisel kirjandusel öelda tänapäeva lugejale? 2. Kuradi mitu nägu 3. 
Eestlane ilukirjanduse peeglis 4. Mis on minu Tarkuste Raamat? 5. Ajalool on sõlm sees 6. Veart maa 7. Rahatäht, 
taevatäht, kirjatäht 8. "Suur aeg nõuab suuri inimesi" (Jaroslav Hašek) 9. Eneseusk ja eneseteostus 10. Paremas-
se homsesse viivad meid … (õpilane lõpetab teema) Õpetajaga sama teema valis vaid üks noormees. Huvitav, 
millise küll? Eve Tuisk, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2. C klassi sportlik perepäev

nesse. Endry isa ja Robini 
isa rivistasid kõik osavõtjad 
üles ja moodustasid kiiresti 
võistkonnad, kus olid koos 
lapsed koos isade-emadega 
ja õdede-vendadega. Alga-
sid põnevad teatevõistlused, 
millest ei olnud pääsu kellel-
gi. Selgus, et ka isad-emad 
mäletavad veel, kuidas ma-
ti peal tirelit teha ja said sel-

lega suurepäraselt hakkama. 
Rahvastepallis jäid lõpuks 
omavahel võistlema Tim-
mo ja Endry ema ja kõigil oli 
kaasaelamist kui palju. 

Päev lõppes ühise kring-
lisöömisega. Suured tänud 
Endry isale ja Robini vane-
matele, tänu kellele see tore 
päev teoks sai.
Raina Tiidovee, 2c klassijuhataja

*** Pildi allkiri ***
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Kadrikarnevalil valiti kostüüme
Kadripäeva tähistasid 

KG 1. - 4. klassi lapsed kar-
nevaliga. Seda aitasid läbi 
viia Tallinna Pedagoogili-
sest Seminarist Kadri Riis ja 
Kaisi Õispuu. Juba enne kar-
nevali algust olid koolima-
ja koridorid elevust täis, sest 
karnevalile olid lisaks kad-
ridele tulnud veel mereme-

hed, nõiad, Pipi ja palju teisi 
põnevaid tegelasi. Kuna kar-
neval toimus kadripäeval, 
alustati ühise kadrilaulu õp-
pimisega. Seejärel toimusid 
teatevõistlused, mis ei olnud 
sugugi lihtsad, sest kostüü-
miga polegi nii kerge liiku-
da. Nüüd oli kord viktorii-
ni käes, kus kõik küsimused 

olid kadripäevateemalised 
ja seejärel algasid laulumän-
gud. Igast klassist valiti väl-
ja ka 2 parimat kostüümi, 
samuti said auhinna kõige 
kadrilikumad osavõtjad. 

Raina Tiidovee 
klassiõpetaja

“Öö mõte on kuus” ehk Pea tund 
aega luuletaja Sulev Olliga

On reede ning kirjanduse 
tunni alguses on õpilaste seas 
palju sagimist. Kõik on vei-
dike ärevil, kuna seekordne 
tund ei ole tavaline. Nimelt 
27. novembril külastas meie 
kirjanduse tundi Maalehe 
ajakirjanik ning luuletaja Su-
lev Oll. Kohe alguses kus-
tutab luuletaja klassis tuled 
ning süütab küünla, tekita-
des klassis hubasema oleku. 
Luuletaja räägib sellest, kui-
das ta napilt telerisse ei pää-
senud, millest üks luulekogu 
tekib,  kuidas ta oma esime-
se täiskasvanutele mõeldud 
luulekogu avaldas ning loeb 
meile luuletusi oma kogust 
„Öö mõte on kuus“. Tüüpi-
line viimasetunni elevus on 
kadunud ning kogu klass on 

vajunud luule lummusesse. 
Oll räägib oma luuletustest 
väga avameelselt ning rää-
gib ka iga luuletuse juurde 
jutu, millest see räägib või 
inspireeritud on.  Siis võ-
tab luuletaja ette ühest läbi-
paistvast kaustast ühe pata-
ka A4 valgeid pabereid ning 
sõnab, et need on tema uu-
simad luuletused. Need on 
lausa nii värsked, et kirja-
niku sõnul loeb ta neid esi-
mest korda ette. Ta lisab, et 
nendest peaks ilmuma luu-
lekogu aastal 2010 ning meie 
oleme esimesed, kes neid 
kuulevad. Tõesti tekib mee-
litatud tunne. Eesti üks tun-
nustatud luuletajatest loeb 
meile, ühele väiksele klassi-
le keset kirjanduse tundi esi-

mest korda ette veel kuul-
mata, avaldamata luuletusi. 
Eks see ole mõndaviisi aja-
looline hetk. Luuletustes on 
vahvat sõnamängu ning pa-
neb imestama, kui geniaal-
selt lihtsalt need tehtud on.  
Veel enne tunni lõppu loeb 
Oll meile ette oma võidu-
luuletuse, millega ta Kalju 
Lepiku luulekonkursi see-
gi aasta ära võitis. Neid ridu 
kuulates ei teki kellelegi pä-
he küsimus, et miks. Luule-
taja loeb oma viimased read, 
aeglaselt langetab lehe, klass 
plaksutab ning ongi tund lä-
bi. Väga kiiresti kuidagi..

Kristi Kandima, 
11C klass

Sulev Olli küsimusele, mida on luuletamiseks vaja, pakkus Kerten, et paberit, mõte  võlus lihtsusega ja tekitas diskussiooni 

Hingedeaja 
muusika 
Laurentiuse 
kirikus
Jõulukuul saab teoks Saa-
remaa Neidudekoori, Saa-
remaa Poistekoori, Kures-
saare Muusikakooli ja KG 
Huvikooli Inspira ühispro-
jekt  - Kuressaare Lauren-
tiuse kirikus esitatakse 
kaks Piret Ripsi kooriteost 
- Missa Brevis (dir. Anne 
Kann) ja kantaat "Hinge-
demaa kellad" (dir. Laine 
Lehto). 

Muusika, mis sobib 
suurepäraselt kaunistama 
nii hingedeaega kui looma 
jõulumeeleolu, kõlab tea-
daolevalt Saaremaa publi-
kule saateansambli ja koo-
ri esituses esmakordselt. 
Missas on saate-pillideks 
klaver, viiul, tšello, flööt ja 
plokkflööt, kantaadis "Hin-
gedemaa kellad" keelpil-
likvartett, klaver, bass ja 
trummid. 

Spetsiaalselt selleks pro-
jektiks on heliloojalt eel-
nevalt tellitud ka naiskoo-
riseaded. Saateansambli 
moodustavad Kuressaare 
Muusikakooli keelpilliõpe-
tajad ja KG Huvikooli Ins-
pira muusikaõpetajad, li-
saks osalevad projektis KG 
Huvikooli Inspira solistid 
(juh.  L.Lehto). Kuna Saa-
remaal kohapeal puudub 
tšellist, liitub saategrupi-
ga tuntud tšellokvarteti C-
JAM liige Andreas Lend 
Tallinnast. 

Koorid on teoseid õp-
pinud ja viimistlenud ka-
hes laululaagris – Kärlal ja 
Orissaares. Mõlema laag-
ripaiga kontserdipubliku-
le on suurteoste valitud osi  
ka klaveri ja fonogrammide 
saatel juba tutvustatud.  

Kokkulaulmine saate-
ansambli ja solistidega toi-
mub  viimases laululaagris 
Kuressaares ning kulmi-
neerub kontserdiga Lau-
rentiuse kirikus laupäeva, 
12.detsembri pärastlõunal. 
Kaunist advendiaega ning 
kohtumiseni kontserdil!

Laine Lehto 
dirigent ja muusikaõpetaja
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Kooli külastas Afganistani pagulane
Farah Saighani on 42-aas-

tane naine, kes sündis ning 
elas Afganistanis kuni 
21-eluaastani. Praegu elab ta 
Rootsis ning on kolme tür-
te ema. Farah külastas meie 
kooli Afganistani sõprus-
koolide projekti raames ning 
rääkis gümnaasiumiõpilas-
tele eluolust Afganistanist. 

Farah sündis Afganista-
ni mõistes erilisse peresse, 
kus ei järgitud päris tava-
pärast elumustrit, kus noo-
red neiud juba üsna vara-
kult mehele pannakse ning 
oma vastutuselt ära antakse. 
Farah'le võimaldati haridus, 
ta ei pidanud tegema lapse-
na tööd nagu paljud teised 
afgaanid. Küll aga kehtisid 
ka tema perekonnas mingid 
teatud reeglid. Nt võis ta va-
balt suhelda poistega, aga tal 
ei tohtinud olla peigmeest. 
Seega kõik tema poistest tut-
tavad said olla vaid tema 
sõbrad. Küll aga väärtustas 
tema perekond haridust ja 
see vast oligi üks põhjustest, 
miks Farah juba väga noo-
rena poliitiliselt aktiivseks 
muutus. 

Nõukogude Liidu vas-
tu protestis Farah kõigil eri-
nevatel võimalustel, nt jäi ta 
ka meedia tähelepanu orbiiti 
Nõukogude Liidu lippu põ-

letades. Lõpuks muutuski 
olukord nii kuumaks, et Fa-
rah ja tema abikaasa mõis-
teti vangi ning siis otsustati 
Afganistanist pageda. Farah 
abiellus 17-aastaselt, mõnes 
mõttes oli see tema perekon-
na katse teda ohjesse saada. 
Samuti pages Afganistanist 
tegelikult kogu Farah pere-
kond, kellest enamik elabki 
nüüd Rootsis, kuigi üks osa 
ka Ameerikas, Los Angele-
ses ning tegelikult on sugu-

lasi laiali üle kogu Euroopa. 
Alustades oma elu demo-

kraatlikus ühiskonnas, jäi 
Farah aktiivselt seotuks ka 
oma kodumaaga. Ta töötas 
sõjaväetõlgina Rootsi väge-
de juures ning samuti töötab 
ta Rootsi Afganistani Komi-
tee juures, kus keskendub 
peamiselt naiste- ja inimõi-
gustele Afganistanis. Lisaks 
oma kodumaaga seotud töö-
le on Farah oma tavaelus 
maksuametnik. 

Esimest korda pöördus 
Farah tagasi Afganistani 
19 aastat peale sealt lahku-
mist. Tema sõnul ootas teda 
ees hoopis teistsugune maa 
kui see, mille tema oli too-
na maha jätnud. Meie küla-
line käis läbi mitmeid põge-
nikelaagreid, kus koorusid 
lahti südantlõhestavad lood. 
Nt rääkis ja näitas ta pilte pi-
kast-pikast afgaanide järje-
korrast, mis ootas ravimite 
ning arstiabi saamise lootu-
ses külmas hommikus mi-
meid tunde, kuigi reaalsuses 
oli neile pakkuda vaid vita-
miine ja väikelastele veidi 
vaktsiine. Samas olid aga jär-
jekorras ootamas ka naised, 
kes vajasid keerulisi operat-
sioone ning lapsed, kes olid 
väga haiged ning reaalsuses 
ei õnnestunud nende heaks 
midagi ära teha. Afganista-
nis on mitmetesse küladesse 
väga raske ligi pääseda, sest 
mägise maastikku tõttu asu-
vad mitmed piirkonnad kä-
restike vahel ning sinna ei 
suundugi üldse teid. 

Ka tõi ta mitmel puhul 
välja situatsiooni, kus ta tun-
dis häbi, kui tema oma täis-
varustuses sõjaväeriietes 
külmetas, kui samal ajal oli 
kohalikel palju vähem rii-

Farah kõnelemas õpilastega. Foto: Madli-Maria Naulainen

Noore 13-aastase pruudi hennaga kaunistatud käsi. Foto: Farah Saighani
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Kooli külastas Afganistani pagulane

deid ning nemad suutsid 
ometi selle juures veel ka 
naeratada. Farah rääkiski 
tegelikult ka sellest, kuidas 
kõige selle vaesuse ja raske 
olukorra juures, mis afgaa-
nidele osaks on, suudavad 
nad ikkagi olla rõõmsad ja 
õnnelikud ning see on tõeli-
selt imetlusväärne. 

Õpilastest kuulajate hul-
gas tekitaski kõige rohkem 
imestust see, kuidas afgaani-
de hulgas on päris tavapära-
ne, et noored neiud lähevad 
mehele juba osaliselt 10-aas-
taselt, on hästi, kui see juhtub 
veidi hiljem, nt 13-16-aasta-
sena. Nt rääkis Farah ühest 
neiust, kes abiellus 13-aas-
tasena, olles ise juba 8. kuud 
rase. Selline olukord Afga-
nistanis ei ole väga imeks-
pandav. Noored neiud abi-
elluvad väga noorelt. Selles 
ühiskonnas sõlmitakse kok-
kulepped mehelesaamise 
osas juba päris varakult pea-
le neiu sündi. Ning reaalselt 
jõuab aeg kokkuleppe täit-
miseks kätte siis, kui neiu on 
saanud suguküpseks. Tava-
line on see, et noor neiu abi-
ellub endast mitmeid kordi 
vanema mehega, nt seesa-
ma 13-aastane tüdruk abiel-
lus 49-aastase mehega. Õpi-

lased ka küsisid, et miks ei 
juhtu vastupidi, et vanem 
naine võtaks endale noore 
mehe, selle peale aga vastas 
külaline, et ükski mees ei saa 
endale võtta sellist kohus-
tust, et pidada ülal naist, kel-
lel on juba ilmselt väga suur 
perekond. 

Naiste olukord Afganis-
tanis ongi keeruline ka see-
tõttu, et nendel puudub ars-
tiabi. Väga palju naisi sureb 
sünnitusel ning ka suurem 
osa lastest saab surma enne 
7. eluaastat. Teisalt aga ei ole 
afgaanidel mingeid sünni-
kontrollivahendeid, seetõttu 
on tavaline, et abielunaistel 
sünnib keskeltläbi üks laps 
aastas. Nii et tegelikkuses 
kahandabki ühiskonna ar-
vukust arstiabi kättesaama-
tus. 

Farah oli oma esinemi-
se juurde kaasa toonud mit-
meid kohalikke riidees-
meseid, nt pruudirüü, mis 
valmib käsitööna pruudi en-
da poolt, see on aeganõudev 
ja detailne käsitöö ning võ-
tab palju aega. Seoses riietu-
sega rääkis Farah ka sellest, 
kuidas meie õpilased saavad 
olla väga õnnelikud selle 
üle, et neil on suured unistu-
sed ja võimalused. 10-aasta-

sele afgaani tüdrukule on ta-
valine, et ta oskabki unistada 
vaid sellest, et ta sattuks me-
hele heasse perekonda ning 
et tema elu uues kodus oleks 
hea. Ta valmistab juba enne 
10. eluaastat tekki oma abi-

eluvoodisse ning tihtipeale 
ei oska üldse ettegi kujutada 
elu, kus ta saaks endale hea 
hariduse ning võiks õppida 
edasi ning vaadata ringi ka 
mujal maailmas. 

Kokkuvõtteks ütleski 
meie külaline, et afgaani lap-
sed ei saa ilmselt veel pikka 
aega aimu sellest, millised 
võimalused ja elu on meie 
noortel siin, seetõttu peaksi-
me me ka väga kõrgelt hin-
dama seda, mis meil on. Sa-
mas tundis Farah aga head 
meelt, et meie õpilased tun-
nevad huvi sealse elu vastu 
ja tunnevad empaatiat nen-
de noorte osas, kellel ei te-
ki kunagi sellised võimalusi 
nagu meil siin. Lõpetuseks 
andiski ta ühe hea mõtte ka 
sõpruskooli projekti raames 
– ta soovitas õpilastel vahen-
dada üksteisele oma unistusi 
– et sealsed noored näeksid, 
millest on võimalik unista-
da. 

Madli-Maria Naulainen, 
Afganistani sõpruskoolide 

projekti koordinaartor

Külalapsed. Foto: Farah Saighani
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Saaremaa Miniteaduspäevadel oldi edukad!
12 KG õpilast esitles oma 
töid Saaremaa Miniteadus-
päevadel, mis toimusid  
27. - 29.novembrini Saare-
maa Ühisgümnaasiumis.

Koju toodi 14 eripree-
miast 5.

 „Suured asjad saavad 
alguse väikestest. Nii loot-
kemgi, et teaduspäevadel 
osalejatest saavad tulevased 
teadlased, professorid ja alg-
keemikud.“ Toomas Hend-
rik Ilves - Eesti Vabariigi 
president (vabariigi presi-
dendi tervitusest Saaremaa 
Miniteaduspäevadel osaleja-
tele 2009)

ERIPREEMIAD MÄÄ-
RATI JÄRGMISTELE ÕPI-
LASTELE:

Põhjaliku stendiettekan-
de eest Cäroly Kirs, Sig-
rid Palts, Madis Pajussaar, 
Rait Kangur ja Kristel Sepp 
-  “Minu kodu lugu” (lühi-
uuringutega projektitöö). 
Juhendajad Ruth Jasmin ja 
Sirje Kereme.

Vahva teema ja vahva 
esituse eest: Diana Kasesalu 
-  “Loomade nägemine”, ju-
hendaja Sirje Kereme.

Stiilse slaidiesituse eest, 
TTÜ Energeetika teaduskon-
na eriauhind: Holger Kilu-
mets - “Eestlaste suhtumine 
taastuvenergiasse”, juhen-
daja Sirje Kereme.

Konkreetse ja kompakt-
se ettekande eest: Tauri  
Väli - “Vasakukäeliste õpi-
laste arv Kuressaare Güm-
naasiumi algklassides”, ju-
hendaja Sirje Kereme ja Alan 
Väli. 

Rakendusliku tulemu-
se eest: Kerttu Olesk - “Vä-

lismaale õppima vahenda-
vad organisatsioonid Eestis 
ja õpilaste teadlikkus ning 
suhtumine õppimisvõima-
lustesse välismaal”, juhen-
dajad Sirje Kereme ja Kati 
Olesk.

Üritusel oli KG õpilaste 
poolt esitatud veel järgmi-
sed tööd:

Martin Valge - “Viimase 
viie aasta huvitavamad loo-
dusnähtused Eestis”, juhen-
dajad Külli Valge ja Sirje Ke-
reme.

Üleskutse KG perele: ”Teeme head juurde!”
Alati on sobilik rääkida 
heategudest ning  headu-
sest, aga millegipärast te-
hakse seda siiski tiheda-
mini  jõuluajal. 

Seda,  mis on hea, mõis-
tab iga inimene erinevalt. 
Heategusid saab teha palju, 
nii suuri kui ka väikseid. Kui 
sageli me mõtleme inimeste-
le meie ümber, kes abi vaja-
vad?  Mida saaks igaüks te-
ha selle jaoks? Toon mõned 
mõtted õpilastelt.

Kindlasti oleks hea kaits-
ta nõrgemaid,Iga päev võib 
koolis näha,  kuidas nõrge-

mate kotte või pinaleid loo-
bitakse või neid jalaga lüüak-
se ja halvasti öeldakse . Alati 
võiks sellisele olukorrale va-
hele astuda ja kui suurem 
näidata eeskuju ning äkki 
on sellest kasu kasvõi üheks 
päevaks.

Kord  ammu näidati   
TV-st üht filmi, kus poiss 
alustas sellise heateo keti-
ga. Ta tegi kellelegi heateo 
ja vastutasuks palus sellel 
mehel kellelegi järgmisele 
üks heategu teha. Mees tegi-
gi ning temagi palus heateo 
eest kellelegi järgmisele hea-

tegu teha. Igaüks meie hul-
gast saaks ka niiviisi toimi-
da. Võiks olla mingi üritus, 
kus kõik loosivad endale 
kellegi nime ja peavad talle 
mingi heateo tegema (kasvõi 
näiteks matemaatika kodust 
tööd aidata lahendada)

On olemas suitsuprii 
klass. Võiks teha ka mureprii 
klassi. Inimesed on sõbrali-
kud ja lahked ning naerata-
vad. Igas klassis oleks koos-
töö, mille tunnistajaks oleks 
õpetajad.

Head  saaks teha ka üldi-
selt. Olla sallivamad ja sõb-

ralikumad teineteise vastu, 
mis mõnel pool põhimõtteli-
selt puudub. See oleks kõik, 
mis vaja oleks, siis kaoksid 
kõik halvad asjad tasapisi.

Mõelgem siis igaüks – 
kas neid ideid oleks võima-
lik ellu viia ja kes peaks se-
da tegema?

Iga väikseimgi heate-
gu suurendab head ja mida 
rohkem head, seda vähem 
halba. Ja ärge unustage nae-
ratamast, sest sellestki on tei-
nekord rohkem kui küll!!!!

Kaja Puck, 
KG psühholoog

Merilin Heinsoo - “Eri-
nevused poiste ja tüdrukute 
õppetöös”, juhendajad Kaja 
Puck ja Sirje Kereme.

Kattre Adramees - “Mi-
nu vanaisa Joann Adrame-
he elulugu”, juhendaja Sirje 
Kereme.

Suured tänud osalejatele, 
juhendajatele ning abivalmis 
lapsevanematele!

Sirje Kereme, 
Teadusmaa juht

 Minu kodu lugu (lühiuuringutega projektitöö). Cäroly Kirs, Sigrid Palts, Madis Pajussaar, 
Rait Kangur ja Kristel Sepp VIa ja VIb klassist (Miniteaduspäevad 2009)


