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Lk. 2
KG kõnemehed olid 
maakonnas tegijad - 
edu vabariigis! Lk. 3

Muusikutele jagati va-
bariigis kulda ja hõbe-
dat, palju õnne! Lk. 4

Suusk alla ja mäest 
üles ja alla - ehk Ka-
heksandikud Rõuges

Vabariigi aastapäeva eel pälvis Endel Tustit Saare Maa-
valitsuse teeneteplaadi. Auhinda üle andes  tunnistas 

isegi maavanem, et on olnud teeneka spordiõpetaja õpi-
lane. Palju õnne, Endel, ja energiat ikka edasi! 

KG koolipere. Fotod: Mart Tiitsaar 11A

Teated

Juht tänab
Täname tublisid vene 

keele maakondlikul isetege-
vusfestivalil osalenud õpi-
lasi ja meid abistanud lau-
luõpetajaid Laine Lehtot ja 
Pilvi Karu.

Ellen Kask, 
vene keele õpetaja

Palju õnne, Endel Tustit!

Endel Tustit töötab Ku-
ressaare haridusasutustes  
alates 1974. a(Laste- ja Noor-
te Spordikoolis ja Kingisse-
pa Keskkoolis. Alates 1981.  
töötab ta õpetaja ja treene-
rina praeguses Kuressaare 
Gümnaasiumis.

Kehalise kasvatuse õpe-
taja ja treenerina on ta olnud  
ja on esimeseks suunajaks 
paljudele tublidele sport-
lastele – Indrek Tustit, Mar-
go Ool, Riho Räim, Marek 
Niit, Tiidrek Nurme, Sander 
Suurhans, Tõnis Juulik jpt. 

Endli poolt koostatud 
treeningmetoodikad ja –va-
hendid  on kasutamist leid-

nud Eesti spordi praeguse 
tipu Gerd Kanteri meeskon-
nas.  

Endel Tustiti juhenda-
misel on kooli esindused ol-
nud aastakümnete jooksul 
vabariigis edukad noortes-
pordiüritustel (TV 10 Olüm-
piastarti ja Eesti Koolispor-
diliidu võistlussarjades), 
samuti on tal olnud oluli-
ne roll nende võistlussarja-
de ürituste korraldamisel 
Saare maakonnas, samuti ka 
Saaremaa spordiseltsi “Ka-
levi” piirkondliku tegevuse 
juhtimisel. Tema entusiasm 
ja isiklik eeskuju on oluli-
seks teguriks kogu meie ter-

vist edendava kooli sportli-
ke ürituste kavandamisel ja 
läbiviimisel, samuti ka kooli 
spordiajaloo jäädvustamisel. 
Tema eestvedamisel pan-
dud alus sõpruskohtumiste-
le kergejõustikus Ventspilsi 
gümnaasiumiga.

Endel Tustit on maakon-
na spordiringkondades tun-
tud ja tunnustatud inimene, 
kelle tegevus on mõjuta-
nud Eesti spordi arengut nii 
maakondlikul, üleriigilisel 
kui ka rahvusvahelisel ta-
sandil ning süstinud sport-
likku vaimu paljudesse õpi-
lastesse.

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Veikko Lehto 27.2

ÖE esitleb: Minifilmi festi-
val 8. aprill 2010...

Minifilmide festival on 
lähenemas, kus vöivad köik 
öpilased osaleda.

Kollektiiv on vaba, st osa-
leda vöivad inimesed ka väl-
jaspool klassikoosseisu, isegi 
emad-isad, öed-vennad, koe-
rad-kassid, söpradest rääki-
mata... Meil on neli filmitee-
mat: "Oli kord...",  "Saame 
kokku Tommi juures", "See 
on KG" ja "Kui oled kaelani 
sitas, siis ära pead longu la-
se."

Registreerida tuleb hilje-
malt 26. märtsiks aadressile 
opi-help@lists.oesel.ee, ku-
hu on lisatud filmi pealki-
ri ja osalejad. Valmis filmi-
löik, mille kestus on (+-) 5-10 
minutit, tuua vöi saata Öpi-
lasesindusele 7. aprilliks, st 
päev enne ürituse toimumist. 
Kellel on soovi filmiplakatiks 
(hind 25 krooni, A3 suurus), 
siis pöörduda Karl Kipperi 
poole. Tulge kindlasti osale-
ma, ees ootavad üllatused ja 
meeliülendavad auhinnad... 
Lisainfo ÖE liikmetelt!

PS. Öpetajatel on kohus-
tuslik osaleda!

Mari-Liis Sepp, 
ÖE  boss, 

ö(e)-luse propageerija

 
MEIE KG toimetus soo-
vib kogu kooliperele ja 
lapsevanematele toredat  
vabariigi aastapäeva!

Leht ilmub 25.02.2010
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Laupäeval toimus meie 
koolis piirkondlik ajaloo-
olümpiaad 6.-12. klasside-
le, millele oli registreerunud   
kokku 135 õpilast üle Saare 
maakonna.

Järgnevalt on nimetatud 
esikümnesse pääsenud õpi-
laste nimed. 6. klasside arves-
tuses jäi Gert Tammel jagama 
6.-9. kohta; 8. klasside pin-
gereas saavutas 9. koha Riin 
Nõukas; 9. klasside hulgas 
saavutas 4. koha Sten Pirn 
ning 8. koha Kristi Reinfeldt. 
Gümnaasiumiastmes toimus 
õpilaste järjestus teemapõhi-
selt, st 10.-12. klasside õpila-
sed said kõik ise valida kolme 
teema vahel: maadeavastus-
te perioodi, Eesti 18. saj ning 
II maailmasõda. Maadeavas-
tuste teema arvestuses saavu-
tas 8. koha Ann Tarkin, 9. ko-
ha Kerttu Olesk ning 10. koha 
Laura Laaster. Teemal Eesti 
18. saj. saavutas 6. koha Liina 
Sepp ning 10. koha Aivo Põl-
luäär. II maailmasõja teemal 
osalenud õpilastest saavutas 
8. koha Sandra Tiitson ning 
9. koha Henri Kunstmann. 
Suur tänu kõikidele meie koo-
li õpilastele, kes olümpiaadist 
osa võtsid!

Madli-Maria Naulainen, 
sotsiaalteaduste osakonna 

juhataja

KG kõnemeistrid panid kuulama 
17. veebruaril toimus Kures-
saare Raekojas maakondlik 
kõnekonkurss, kus osales 
23 õpilast neljast maakonna 
koolist. Meie kooli esindasid 
14 gümnasisti. 

Konkursil võisteldi ka-
hes vanuseastmes: noorem 
(põhikool) ja vanem (güm-
naasium). Nooremat vanu-
seastet hindas žürii koossei-
sus: KTG emakeeleõpetaja 
Ester Kuusik, maavalitsuse 
haridus- ja sotsiaalosakonna 
nõunik  Inga Teär ja Kures-
saare linna noorsootöö spet-
sialist Lindia Lallo. Vanemat 
vanuseastet aga Kuressaare 
linnasekretär Mati Leis, lin-
na pressiesindaja Silver Sa-
luri ja KG huvikool Inspira 
direktriss Tiia Leppik. 

Esimeses voorus kõneleti 
varem ettevalmistatud tee-
mal, mille põhjal žürii lõpp-
vooru saajad valis. Finaaliks 
tuli konkursantidel ette val-
mistada etteantud aja (30 mi-
nuti) jooksul loosiga tõmma-
tud teema ning seejärel kõne 
ette kanda. Selle põhjal selgi-
tas žürii välja parimatest pa-
rimad ning Saare maakonda 
esindab vabariiklikul kõne-
konkusil Grand Prix Taavi 
Meier.

Vabariiklik kõnekon-
kurss ja kõnelaager toimu-
vad 26.-27. veebruaril Põlt-
samaal.

Mind VÄGA üllatas, kui 
äge selline üritus võib ol-
la. Kui etlemist vaadates va-
hel silm looja läks, siis olin 
valmis, et sama kordub kõ-

nekonkursilgi. Olin valmis 
kõige hullemaks. Ent pidin 
üllatuma. Positiivselt. Noor-
tel on, mida öelda ja nad tea-
vad suurepäraselt, kuidas 
seda teha. Arvasin, et pean 
silmitsi seisma traditsioo-
niliste igavate kõnemeeste-
ga, aga ei, kus sa sellega – 
nii palju  raamist väljumisi ja 
piiride ületamisi. Ma ei suu-
da mitte kedagi esile tuua, 
sest te kõik olite lihtsat su-
per!

Tulemused: 
Grand Prix Taavi Meier 

12.kl KG juhendaja Marit 
Tarkin 1.vooru ettevalmis-
tatud teema: “Võimalustest 
meie elus” 2. vooru loositud 

teema: “Esimene armastus” 
I koht  Liisa Saaremäel 11. 
kl SÜG juhendaja Rita Ilves 
II koht  Mairo Tänav  11. 
kl KG juhendaja Marit Tar-
kin III koht Mart Varik  12. 
kl KG  juhendaja Marit Tar-
kin. 

Eripreemiad  korrekt-
se keelekasutuse eest Linda 
Lapp 10. kl KG  juhendaja 
Marit Tarkin stiilse esitu-
se eest Ivar Piterskihh  12.
kl KG juhendaja Merle Re-
kaya

Triin Kand, 
12C klass

Maakondliku kõnekonkursi võitjad. Esiplaanil grand prix`i traditsiooniline autasu-  KPK õpilase kunstiteos. Foto: KTG

Grand prix`ile kõneles end Taavi Meier, edu ka vabariigis! . Foto: KTG

Reedel, 19. veebruaril kõ-
neles 9. klasside õpilaste-
le diplomaat, praegu Hiinas 
elav ja töötav saare mees 
Hannes Hanso. 

Vaadati fotosid kohali-
kust elu-olust, vesteldi, küsi-
ti ja vastati. 

Õpilased said värvika pil-
di igapäevast Pekingis ja ka 
kaugemates maakohtades, 
uurisid esinejalt sealsete koo-
lilaste ning laiemalt Hiina riigi 
kohta. Hannes Hanso hoogne 
jutt ning rikkalik pildimater-
jal hoidsid üheksandikke hin-
gega asja juures terve tunni 
ning oleks arvatavasti kauem-
gi, kui Hannese tihe päevaka-
va ei oleks teda uutele kohtu-
mistele kutsunud. Kuulajate 
säravate silmade, elava sosis-
tamise ja ohtrate küsimuste 
pöhjel vöib oletada, et mö-
nedki neist end tulevikus Hii-
na keele-kultuuriga seotuna 
näevad.

Suur tänu kõikidele, kes 
loengu toimumisele kaasa ai-
tasid!

Kaarin Peet, 
ürituse korraldaja

Lühidalt
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Kuldaväärt muusikatundjad!
Kristina Liiv (juh Veikko 
Lehto)  – kulddiplom, II koht 
Britta Virves (juh Mari Aus-
mees)  – kulddiplom, III koht, 
(2. koht muusikaline essee, 3. 
koht omalooming)

Laupäeval, 20. veebruaril 
toimus Tallinnas Eesti Muu-
sika - ja Teatriakadeemias V 
üleriigiline muusikaõpetuse 
olümpiaad. Osales 20 põhi-
kooli- ja 21 gümnaasiumiõpi-
last, kõik eelnevalt maakon-
dade parimaks tunnistatud. 

Päev algas kirjaliku tööga, 
kus poole tunni jooksul tu-
li täita mitmeid muusikateo-
reetilisi ülesandeid: näiteks 
tunda ära Beethoveni “Elise-
le”, mida esitati basskitarril, 
lahendada  muusikateatritee-
maline  ristsõna, või kirjutada 
5 muusikalisi termineid sisal-
davat lauset eurolaulu “Rän-
dajad” kohta.

Järgnes noodistlaulmise 
voor, kus iga osaleja pidi esi-
tama žüriile 8-taktilise laulu-
harjutuse, mida sai eelnevalt 
silmitseda vaid mõne hetke.

Ootuspäraselt huvitavaks 
kujunes lauluvoor. Osalejad 
pidid esitama peast vabalt 
valitud eestikeelse laulu. Kui 
gümnaasiumi vanuseastmes 
ei kordunud ükski laul ega 
helilooja, siis põhikoolis ku-
junes ülipopulaarseks Rein 
Rannapi laululooming. Siis-
ki sai kuulda ka rahvalaulu ja 
teistsugust popmuusikat.

Omaloomingu hindami-
ne oli 8-liikmelisele žürii-
le tõenäoliselt kõige keeru-
lisem ülesanne.  Noorema 

astme žürii esimees Olav 
Ehala rõõmustas, et viimastel 
aastatel on üha rohkem ha-
katud komponeerima erine-
vatele pillikoosseisudele. Ta-
vapäraste laulude kõrval sai 
kuulda rohkesti instrumen-
taalmuusikat: viiulikvartetti, 
flöödiduot, akordioni- ja kla-
veripalu jm. Vanema astme 
žürii esimees Ülo Krigul rää-
kis, et hinnata püüti eelkõige 
teose kompositsiooni, mitte 
niivõrd esitust.

Pidulikul autasustamist-
seremoonial kiideti ka osale-
jate kirjutatud muusikalisi es-
seesid ja kontserdiarvustusi. 
Muusikateadlase Kerri Kotta 
sõnul oskavad õpilased üha 
paremini oma muusikalisi 
mõtteid jagada ja analüüsida. 
Tublimad kirjutajad said tä-
natud eripreemiatega milleks 
oli ajakirja Muusika aastatel-
limused. 

Auhinnalaud oli vaatama-

ta keerulistele aegadele meel-
divalt mitmekülgne. Kõik 
osalejad said pronks-, hõbe-, 
või kulddiplomile lisaks 3 
raamatut popmuusikast. Li-
saks jagati rohkesti CD-sid 
, kontserdipileteid, ajakirju, 
raamatuid ja erinevas suuru-
ses džembesid. Muusikalist 
vaheldust pakkusid õnnestu-
numad laulunumbrid ja põ-
nevamad omaloomingulised 
etteasted. 

Üleriigiline muusikaõpe-
tuse olümpiaad on olnud 
aastaid Eesti Muusikaõpe-
tajate Liidu ja muusikaaka-
deemia ühisprojekt. Korral-
dajatele soovin edaspidiseks 
südamest jaksu ja lennukaid 
ideid. Kuna tegemist on Eu-
roopas ainulaadse muusika-
võistlusega, toimub järgmine 
jõukatsumine tõenäoliselt ju-
ba rahvusvahelisel tasemel. 

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

Neljapäeval, 25. 02. 2010 
kell 19.00 Kuressaare Güm-
naasiumi aulas etendus 
"Isamaa ilu hoieldes..."

Etenduse pikkus max 1 
tund, sissepääs tasuta! Näi-
temängu on kokku kirjuta-
nud Rita Loel Mari Raamo-
ti ja Artur Feldmanni ainetel. 
Lavatükk räägib Vabadussõ-
jast, sellest, kui kalliks läks 
maksma toonastele noorte-
le Eestimaa vabadus. See on 
meie tänase põlvkonna väi-
kene kummardus Eesti riigi-
le vabaduse toojatele.

Etenduses mängivad 
Saaremaa naiskodukaitsjad, 
kaitseliitlased, noored kot-
kad ja üks kodutütar. La-
vastus on kollektiivse töö vi-
li ning meie nimetame oma 
näitetruppi: Saaremaa male-
va näitetrupiks.

Marit Tarkin, 
eesti keele õpetaja

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Lasteraamatupäev.
2. ESCU koolitus.
3. Minifilmi Festival.

Otsused:

1. ÖE aitab korraldada 
KG-s lasteraamatupäeva.

2. ESCU koolituselt vöt-
sid osa Linda, Piret ja Kätlin. 
Saaremaa Õpilasesindus Lii-
du juhatusse kandideerisid 
Linda ja Piret.

3. Registreerige end juba 
varakult MFF-lile.

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

Teated

Pühapäeval, 28.02 toimuva galakontserti kava
Pühapäeval, 28.veebruaril 

kell 16.00 Kuressaare Linna-
teatris toimuva KG galakont-
serdi 1.osa esinejad: Kerstin 
Tang 3a, Kateriine Püüa 3b 
(juh.Pilvi Karu), Gretten Va-
ga 2a (juh.Laine Lehto), 3.kl.
plokkflöödiansambel (juh. 
Helle Rand ja Veikko Lehto), 
tütarlasteansambel „Saare-
piigad“ (juh.V.Lehto), Gret-
ten Vaga 2a (juh.L.Lehto), 10b 
neidude  ja 11a noormeeste 
(juh.Endel Tustit) võimlemis-
kavad, Kerttu Olesk 11c (juh.
Marit Tarkin),  tütarlaste an-

sambel Öunake (juh.H.Rand), 
Merilin Heinsoo 11c  moe-
kollektsioon „Ekstsess“ (juh.
Raili Kaubi), Sass Pääsk 12a 
(juh.L.Lehto), 6b poiste ja  tü-
tarlaste võimlemiskavad (juh.
Gabriel Sepp ja Kristel Salu-
maa),  Riin Oeselg 9a (juh.
Maret Laurson), Kristina Liiv 
6a (juh. V.Lehto), 4.kl.rah-
vatantsurühm „Sõlesepad“ 
(juh.Merle Tustit), Laura Oo-
lup 8a (juh.Eve Tuisk), Hanna 
Martinson 10b (juh.P.Karu), 
Kristin Liiase 12a moekol-
lektsioonid „Anonüümus + 

Inkognito“ (juh.R.Kaubi), tü-
tarlasteansambel „Särts“ 
(juh.P.Karu). 

2.osa esinejad: Gümnaa-
siumi C-segarühm „Sõlese-
pad“ (juh.M.Tustit), Kate-
riine Püüa 4b ja Karl Jõgi 3b 
(juh.P.Karu),  Argo Sannik 11a 
(juh.M.Tarkin), gümnaasiumi 
neidude ansambel (juh.Mai 
Rand), Kristiina Purga 12c  
moekollektsioon „Voodoo“ 
(juh.R.Kaubi), Kerstin Tang 
3a (juh.P.Karu), segaansambel 
Sa:rlaine (juh.L.Lehto), Hanna 
Martinson 10b (juh.E.Tuisk), 

Sass Pääsk 12a ja Mihkel Ven-
del 10c (juh.L.Lehto ja El-
len Kask), Grete Paia 8a 
(juh.P.Karu ja Maria Pärn), 
11a neidude ja 12a noormees-
te (juh.E.Tustit) võimlemiska-
vad, Keidi Saks 11c ja Risto 
Paiste 11a (juh.L.Lehto), Kris-
tiina Avik 9a (juh.M.Laurson), 
neidudeansambel Mandlike 
(juh.P.Karu), gümnaasiumi C-
segarühma „Sõlesepad“ noor-
mehed (juh.M.Tustit), Taavi 
Meier 12d (juh.Marit Tarkin), 
Linda Lapp 10c ja Ivar Piters-
kihh 12e.

Kullasadu koos  saju tekitajate - õpilaste ja õpetajatega.
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Ennevanasti, kui lastel telekaid ja arvuteid 
ajaveetmiseks ei olnud, käidi suusatamas...
... ehk  sellest, kuidas tra-
ditsioon jätkub ja  5. aastat 
järjest kaheksandikud – 
hoolimata praegusest ma-
jandussurutisest – Haan-
jas suusalaagris käisid.

Sel aastal toimus suusala-
ager 8. – 12. veebruaril. Esi-
mene laagri päev möödus 
meie oma kooli Tervisepar-
gis. 

Kõigepealt kogunesime 
kella üheksaks kooli aulasse, 
kus laagri läbiviija Gabriel 
Sepp tutvustas meile laagri 
kodukorda ja reegleid  ning 
mis meid üldse ees ootab.

Õpetajad Endel Tustit 
ja Johannes Kaju õpetasid 
meid suuski määrima ja sai-
me ka ise käe külge panna.

Keskpäevaks jõudsime 
suusarajale. Tegime tiigi kõr-
val oleval künkal suusahar-
jutusi ja põhiliselt keskendu-
sime uisustiilile. Kuna kõik 
tegid väga pühendunult 
harjutusi kaasa, lõpetasime 
ettemääratud ajast kaks tun-
di varem ära .

Järgmisel päeval, tähen-
dab  hommikul pool kuus oli 
meil väljasõit. Seega jõudsi-
me seitsmesele praamile, 
mis sõitis jää tõttu umbes 
50 minutit. Kui me viimaks 
imelise kuppelmaastiku saa-
tel Rõugesse jõudsime, oli 
aeg juba lõunat süüa. Meie 
koduks osutus kolmeks päe-
vaks külalistemaja Ala-Rõu-
ge.

Pärast lõunat suundusi-
me Haanja suusakeskuses-
se. Olime positiivses mõttes 
šokis, kui suusatama hak-
kasime ja avastasime, kui 
head rajad ning millised tõu-
sud ning laskumised. See oli 
tõesti super. Märkimata ei 
saa ka jätta seda, kui võrra-
tu loodus seal on.

Õhtul kella kuue pai-
ku jõudsime tagasi n.ö. ko-
ju, kus ootas kolme toa juu-
res olevas WC-potis üllatus, 
kelleks oli siis konn. Järgmi-
sel päeval avastasime aga, et 
seal ei olnud mitte üks konn, 

vaid neid oli juba kaks. Aga 
nende konnadega kaasneb 
ka lugu. Nimelt eelmisel 
aastal suusalaagris õpeta-
ja Endel Tustit leidis suusa-
rajalt konna. Ta pani kon-
na kenasti rajalt kõrvale ja 
ka sambla peale, et ta ära ei 
külmuks. Sel aastal oli see 
konn juba vahepeal ka paa-
rilise leidnud ja jõudnud 
oma järjega WC potti, nii et 
kes teab, võib-olla järgmi-
sel aastal leiavad praegused 
seitsmendikud need konnad 
kuskilt mujalt, sest nad ka-
dusid lõpuks sealt ära, nii et 
ootame kindlasti sellele loo-
le ka järge.

Igatahes konnašokist üle 
saanud, kohtusime Valga 
põhikooli õpilastega, kellega 
sai lõbusalt koos aega veede-
tud. Õhtu lõpuks olime kõik 
väga väsinud.

Teine päev algas 7.30 ära-
tusega nagu ka kolmas päev 
Rõuges. Sõime hommikust 
ja suundusime siis Metsa-
venna tallu. Seal räägiti mei-
le metsavendadest, kes nad 
olid ja mida nad tegid. Mees, 
kes oli selle talu omanik, te-
gi ka ühe võistluse. Nimelt 
peitis ta ennast ühte aita 
ära,kuhu metsavennad tava-
liselt peitsid, ja meie pidime 
ta üles leidma. Võitjaks osu-
tus 8b klassist Martin Fedo-
rov , kes auhinnaks sai sõidu 
mootorsaaniga.

Tädi Eha rääkis meile, 
kuidas ka tema isa oli metsa-
vend ja milline oli tema elu 
sel ajal, mida oli väga põnev 
ja huvitav kuulata. 

Taluomaniku kitarri saa-
tel laulsime ka metsavenna 
laule, millest lemmikumaks 
sai laul, nimega „Seal met-
saserval väikses majas“, mi-
da laulsime ka õhtul ja taga-
sisõidul. 

Meid viidi ka maa-alu-
sesse punkrisse, kus metsa-
vennad omal ajal elasid ja 
mõned meist panid ka oma 
sõrme põlema:D. Ka lõunaks 
pakuti meile ehtsat metsa-

venna toitu: koorimata kee-
detud kartulid soola ja või-
ga, mis olid tõesti head.

Kui kõigil kõhud täis, 
läksime kelgutama sinna sa-
masse Metsavenna tallu. 

Pärast meeleolukat en-
nelõunat Metsavenna ta-
lus suundusime loomulikult 
uuesti Haanja suusaradade-
le, kus hakkasime õppima 
uisu stiili jällegi.

Enne magamaminekut 
vaatasime veel kahel päe-
val tehtud videoid, kus üri-
tasime õppida oma vigadest, 
aga enamus ajast kulus naer-

misele.
Viimane päev Rõuges. 

See oli arvestuse päev. Läk-
sime hommikul suusatama, 
tegime natuke sooja ja alus-
tasime laskumise ja uisustii-
li arvestusega, millega kõi-
gil läks väga edukalt. Edasi 
tegime meistrivõistlused. 
Tüdrukutel 3km ja poistel 
5km. Tüdrukute esikolmik 
oli Liis Lepik, Kertu Lees-
ma ja Kadri Laum ja poistel  
Sten Rosljuk, Tauri Pihlas, 
Fred Paist.

Huvilistega käisime ka 
Munamäe tipus, kuhu oli 

Meie kooli suusamaailma tegijad. Foto: Johannes Kaju
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Ennevanasti, kui lastel telekaid ja arvuteid 
ajaveetmiseks ei olnud, käidi suusatamas...

Traditsiooniline vene keele festival
19. veebruaril toimus Ku-

ressaare Vanalinna koolis 
maakondlik vene keele fes-
tival ning nagu ütles Vana-
linna kooli vene keele õpe-
taja, ei ole see veel kunagi 
toimud nii paksu lumega, et 
valge vall on aknani.

Esinejaid oli kokku 5 
koolist: Kuressaare Güm-
naasiumist, Saaremaa Ühis-
gümnaasiumist, Kuressaare 
Põhikoolist, Vanalinna Koo-
list ning Valjala Põhikoolist.

Esimesena esines SÜG'i 
poisteansambel ning teisena 
asusidki lavale meie kooli 
noored lauluga „Kõike või-
vad kuningad“, mille tõid 
lavale õp Ellen Kase õpila-
sed. Laulu esitas väga värvi-
kalt Hanna Martinson ning 
näitlejatena astusid üles ku-
ninga rollis Roland Valgelin, 
taluneiu rollis Stina Silluste 
ning inetu kuninganna rol-
lis Tiina Tänav, kes kandsid 
laulu sisu väga vaatemängu-
liselt ette. Inetu kuninganna 
sinine silm tekitas vaatajates 
lõbusust ja ka vaikseid nae-
rupahvakuid ning kuninga 
ehmunud reaktsioon sinise-
le silmale samuti. Ellen Ka-
se 10. klassi õpilased esitasid 
ka laulu ja tantsu kaptenist, 
kus Magnus Kolgi ilmekale 
lauluesitusele andsid palju 

juurde ka tantsijad, kelleks 
olid meremeesteks ja -nais-
teks riietunud Geito Reek, 
Klemet Vaha, Mihkel Ven-
del, Kai Kreos, Laura Laas-
ter ja Ann Tarkin. Õpeta-
ja Anneli Auväärti 6. klassi 
õpilased jutustasid kuulaja-
tele ilusad luuleread talve-
teemadel. 11. klassi õpilased 
esitasid Maren Asumetsa ju-
hendamisel etenduse armas-
tuserongist. Loeti ilusaid 
luuletusi armastusest ning 
mõnele neiule kingiti isegi 
lilleõisi. Vahepeal juhtus küll 
apsakas sõnade meelde tule-
tamisel, kuid eks seda ikka 
juhtub. Tüki lõppu etendati 
veel ka armsates kostüümi-
des vene tants kalinka. Lau-
lude esitajad, õp. Ellen Ka-
se õpilased Mihkel Vendel, 
Sass Pääsk, Magnus Kolk ja 
Hanna Martinson ning õp. 
Maria Pärna õpilane Gre-
te Paia esitasid oma laulud 
väga hea hääldusega ja hin-
geliselt ning neid oli mõnus 
kuulata. Võimsaks lõpetu-
seks esinesid SÜG'i 11. klas-
si poisid tükiga selle aasta-
sest kabareest. Esineti vene 
sõduritena, kes enda oskusi 
hoogsalt demonstreerisid.

Peale esinemisi tänati 
koole, juhendajaid ja muusi-
kaõpetajaid osalusdiplomiga 

ning osalejad said oma suud 
magusaks šokolaadiga. Siin-
kohal ütleme ka meie suured 
tänud abistajatele ja osaliste-
le: aitäh muusikaõpetajatele 
Pilvi Karule ja Laine Lehto-
le, täname pr Lii Pihli, lap-
sevanemaid ning vene keele 
õpetajaid värvikate kostüü-
mide eest. Üles astunud 
lauljad ja näitlejad tegid vä-
ga head tööd ning eriline tä-
nu ka vene keele õpetajatele 
Ellen Kasele, Maria Pärnale, 
Anneli Auväärtile ja Maren 
Asumetsale, kes õpilastele 

tükid selgeks õpetasid! Veel 
täname ka 12.c klassi õpilast 
Mart Varikut, kes meie etle-
jaid filmis.

Igaaastane festival oli ka 
sel aastal vägagi korda läi-
nud ning huvitavate etteas-
tetega täidetud. Nüüd jääb 
vaid oodata järgmist aastat, 
et uusi põnevaid esinemisi 
näha.

Karmen Olesk, 
festivalil osalenu

Vene keele maakondlik isetegevusfestival 
Vanalinna koolis - 19.veebruar 2010. Foto: Ellen Kask

pärast suusatamist väga mõ-
nus kõmpida.

Ja siis algas tagasisõit. 
Muidugi olid kõik väsinud, 
aga kui  jõudsime Virtsu ja 
pidime seal veidi aega oota-
ma, et praamile minna, kuu-
lasime bussis laule ja laulsi-
me ise ka kaasa ning mitte 
ainult meie kaheksandikud, 
vaid ka hea suusaõpetaja 
Gabriel ühines meiega. Iga-
tahes lõbus meil oli, vastupi-
dist väita küll ei saa.

Reedel olime jälle taga-
si Kuressaares. Alustasime 
hommikut autasustamise 
tseremooniaga, kus meistri-

võistluse võitjad said kätte 
diplomid ja suusaotsad. Sa-
muti valiti meil ka iga päev 
päevategijad, kelleks olid 
järgmised laagrilised: 

Laura Oolup - julge suu-
satüdruk Liis Lepik - julge 
suusatüdruk Minni Meis-
terson - parim suusamäärija 
Sten Rosljuk - pikim distants 
Fred Paist - pikim distants 
Kati Vahter - usinaim tree-
nija Kertu Laasma - usinaim 
treenija Endel Tustit - määr-
demeister.  

Viimasel laagripäeval 
tehti ka  klassikaarvestus.

Lõpetuseks võin öelda, 

et selline traditsioon, mil-
leks on meil saanud suusa- 
laager kaheksandatel klassi-
del, on väga hea. Kõigepealt 
see, et me õpime suusatama, 
teiseks suhted lennu vahel 
paranevad ja kolmandaks 
on tore nädal keset veeran-
dit puhata õppimisest. 

Nii et kõik, kes jõuavad 
kunagi kaheksandasse klas-
si, võtke kindlasti osa sellest 
laagrist, isegi kui teile väga 
ei meeldi suusatamine. Edu 
teile ja olge tublid!

Tänusõnad:
klassijuhatajatele: Reene 

Kanemägi, Katrin Keso-Va-

res, Gabriel Sepp. Kindlas-
ti täname veel ka õpetajaid: 
Endel Tustit ja Johannes Ka-
ju. Märkimata ei saa ka jätta 
bussijuht Marekit, kes meid 
sõidutas ja Ala-Rõuget, mis 
oli meile koduks ning Met-
savenna talu, mis meid kü-
lalislahkelt vastu võttis. Kui-
dagi ei saa tänamata jätta ka 
meie koolijuhtkonda tänu 
kellele me üldse selle reisi 
ette saime võtta.

Laura Oolup, 
8A klass
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Õe tegutseb: koolielu veelgi paremaks
Reedel, 19. veebruaril käi-

sid meie kooli õpilasesinduse 
liikmed Piret, Kätlin ja Linda 
SÜG-is EÕEL-i (Eesti Õpila-
sesinduste Liidu) koolitusel 
ja SÕEL-a (Saaremaa Õpila-
sesinduste Liidu) juhatuse 
valimistel. 

Tutvusime äärmiselt tar-
kade ja aktiivsete gümnaa-
siuminoortega, kes kuuluvad 
EÕEL-i juhatusse ning kel-
le käes on suur potensiaal-
ne võim Eesti koolisüsteemi-
de parandamise ja muutmise 
osas. Koolitus, kus osalesid 
õpilasesinduste liikmed üle 
Saaremaa, algas väga palju-
tõotavalt ning me ei pidanud 
hetkekski pettuma. Kõige-
pealt, kui olime endale taga-
lauast puuvilju ja küpsiseid 
varunud, räägiti meile, mis 
EÕEL endast kujutab - mi-
da seal tehakse ning mis või-
malused õpilastel tegelikult 
Eesti haridussüsteemis kaa-
sarääkimisel on. Nagu teada 
saime, on need vägagi suu-
red: kõik õpilaste tehtud ette-
panekud kaalutakse EÕEL-is 
läbi ja heakskiidetud otsu-
sed jõuavad haridusminist-
ri juurde. Kes veel ei tea, siis 
tänu EÕEL-ile on meie rii-

gis põhikooliõpilastele kooli-
lõunad tasuta ning lisaks tõi 
EÕEL ka gümnaasiumi lõpu-
eksamite sekka ka uurimus-
töö. Paljude jaoks tuli kind-
lasti üllatuseks, kui huvitav 
elu EÕEL-is on – palju reisi-
mist ja koolitusi, pidevalt uu-
te tutvuste saamine, kohtu-
mine tähtsate inimestega ja 
palju muid võimalusi. 

Pärast sissejuhatust jagu-
nesime töögruppideks: ava-
lik poliitika, mis tegeleb õpi-
laste hariduslike, sotsiaalsete 
ja kultuuriliste õiguste ja hu-
vide eest nii riiklikult kui ka 
rahvusvaheliselt; õpilaskon-
dade võimekuse arendami-
ne, mis jagunes omakorda 
kaheks: meeskonna juhtimi-
ne ja meeskonnas töötamine. 
Õpilaskondade võimekuse 
arendamine tegeleb õpila-
sesindajate ja Eesti Õpila-
sesinduste Liidu suutlikkuse 
tõstmisega. Meie ÕE liikmed 
valisid avaliku poliitika töö-
grupi ning arutasid, kuidas 
muuta õppimist koolis meel-
divamaks, millised tegurid 
motiveeriksid õpetajaks hak-
kama ja mis paneks õpilasi 
tahtma kooli tulla. Peale pik-
ka arutelu panime kirja hulga 

mõtteid: riiklikult kehtesta-
tud koolivorm, kuid õpilased 
valivad ise oma koolile mee-
lepärase; võimalus konspek-
teerida oma arvutiga; vahe-
tundidel aktiivsed õpilased 
jagavad oma energiat teis-
tele (nt. vahetunnikontser-
did, joonistamisvõimalused, 
spordiga tegelemise võima-
lused jne.); õpilased saaksid 
ise kooliremondi osas kaasa 
rääkida (ruumide kujundus, 
värvid jne) ning neid mõtteid 
oli palju-palju veel. Lisaks 
vaidlesime (heas mõttes) tuli-
selt kohustusliku matemaati-
kaeksami ning seostega (mit-
me aine alaseid teadmisi ja 
loogikat eeldavad) eksamite 
üle. Kõik said oma seisukohti 
välja öelda ja kokkuvõttes oli 
see üks väga arendav ja idee-
derohke arutelu. 

Pärast töögruppides te-
gutsemist oli käes SÕEL-a 
kord. Juhatuse valimisel oli 
kandidaate seitse ning koh-
ti kuus. Kuna senised meie 
ÕE esindajad SÕEL-as (Kari-
ta ja Kätlin) lõpetavad sellel 
aastal gümnaasiumi, siis pa-
nime enda poolt kaks kandi-
daati välja. Piret ja Linda said 
edukalt SÕEL-a juhatusse, nii 

Koolistress – pigem karta kui kahetseda
Nagu ikka siin elus, on 

igal asjal kaks külge – hea 
külg ja halb külg. On as-
ju, mille pärast õpilased iga 
päev tulevad kooli rõõmuga 
ja on asju, mille pärast nad 
meelsamini koju jääksid. Kui 
halb kipub üle kaaluma hea, 
siis ongi koolistressi tekki-
misele alus pandud.

Mida aga koolilapsed  ise 
oma murede põhjuseks too-
vad?

Õppimisega seotud mu-
red on järgmised - pikad 

koolipäevad,  palju kodu-
seid töid, vähene mõistmi-
ne  ja innustamine õpetaja-
te poolt. 

Kuid igapäevased pin-
getekitajad on ka kiusamine 
koolis, konfliktid sõpradega, 
kodused probleemid,  oma 
välimusega mitterahulolu, 
tahtmine olla kõiges esime-
ne, õnnetusjuhtumid jne.

Kui õpilane ei taha enam 
kooli minna ega õppida, siis 
on selge, et peame muutu-
ma väga ettevaatlikuks. Mi-

da enam ta puudub, seda 
vähem tahab ta kooli min-
na. Stressis laps on tihti hai-
ge,  väsinud , ärritunud või  
ükskõikne ning ei usu enam 
oma võimetesse. Lisaks võib 
stressi sümptomitena veel 
märkida ära peavalu, eba-
meeldivustunde  kõhus, see-
dehäired, unemured, väike-
se  palaviku, pideva kerge 
nohu.

Väga tahaks kõigile sü-
damele panna, et kui stress 
jääb tähelepanuta, siis on ta-

et nüüd on meil jälle kaks uut 
inimest juures, kelle abil saab 
oma ideid ellu viia.  

Koolituse lõpetasime 
noortest lähtuva tervisekas-
vatuse üle arutlemisega. Pa-
nime kirja ja esitasime oma 
gruppide arvamused koo-
li poolt antava seksuaalkas-
vatuse kohta, et riigil oleks 
kergem inimeseõpetuse ja 
perekonnaõpetuse tundide 
süsteemi muuta.

Tegemist oli hullumeel-
selt huvitava üritusega, mille-
ga kaasnes täielik infoküllus 
ja entusiasm tegutsemiseks 
ja õppimiseks, uurimiseks ja 
korraldamiseks. Arvame, et 
reedene tundidest puudumi-
ne, sealhulgas ka suusatundi-
de ja matemaatika kontroll-
töö järele tegemine oli seda 
kõike väärt. Hoidke meeled 
lahti: kõik on teie võimuses, 
et meie koolielu paremaks 
muutuks!

P.S. Kõik ettepanekud on 
alati ÕE-le teretulnud! :)

Loe EÕEL-i kohta veel: 
www.escu.ee 

Linda Lapp, Piret Salumäe 
ÕE liikmed, teie ideede 

elluviijad

gajärjeks depressioon, mis 
võib omakorda viia koolist 
väljalangemise, toitumishäi-
rete, alkoholismi, narkomaa-
nia, ärevushäirete, enesevi-
gastamiste ja küllalt tihti ka 
elutüdimuseni. Sealt ei ole  
enesetapumõtted enam kau-
gel.

Märgakem laste mure-
sid varakult ja tehkem koos-
tööd, sest ainult nii  me saa-
me positiivse tulemuse.

Kaja Puck, 
koolipsühholoog


