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Lk. 2
KG sai koostöö kuld-
õuna 2010. Uuri, mis 
see on?? Lk. 3-4 Lk. 5

Õpilaste koosolek uut 
moodi!!

Teated

Kolmas advent – valgus suureneb

Suur tänu Ursulale ja 
meie sööklaperele armsa jõu-
lupeo korraldamise eest

Pidulised

Juht tänab
Tänan kõiki maakondli-

kul solistide ja duettide kon-
kursil osalenud õpilasi ja 
nende juhendajaid. Suur kii-
tus ürituse väga hea korral-
damise eest Laine Lehtole ja 
tema tublidele abilistele.

Tänan Stanford Musicu 
võistlusel osalenud õpilasi ja 
nende juhendajaid Pilvi Ka-
ru ja Laine Lehtot.

Kiidan Kristina Liivi ja 
juhendaja Pilvi Karu tub-
li osalemise eest Lucia kon-
kursil.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

10. detsembril toimus Pärnus Koidula muuseumis järjekordne vabariiklik luulekonkurss "Koidulauliku val-
gel". Konkursil tuli esitada üks Lydia Koidula ja üks Jaan Kaplinski tekst. Saaremaad esindas konkursil maakond-
liku eelvooru võitja Kuressaare Gümnaasiumi 11.C klassi õpilane Mihkel Vendel. Mihkel Vendeli esinemine pälvis 
koguni kaks preemiat: Koidula muuseumi eripreemia Koidula luuletuse originaalse esituse eest ja Jaan Kaplinski 
eripreemia autori teksti omanäolise esituse eest. Palju õnne, tubli töö! Foto: Gert Lutter

23. detsembril
kell 9:00 – 12:00 toimub 

Kuressaare 
Gümnaasiumis

ÜKS LUSTAKAS
JÕULUPÄEV ehk 

SELTSIS ON  
SEGASEM

Päevakava:
Kell 9:00

jõulupäeva jõuluhetked ja 
jõulurongkäik kooliõues.

Kell 10:00-12:00 
saab osaleda jõulutege-

mistes, osta, müüa jõulu - 
glämmilaadal;

jõulukohvikus juua tassike
raviteed, maitsta   õpilas-
te valmistatud maiustusi,  
nautida õpilaste esinemist 

ja vaadata jõulufilmi.

Kõik on
oodatud!!

Sünnipäevad
Eneli Vahar 17.12
Anu Rüütel 20.12
Külli Mänd 20.12 

Me kõik oleme valguse 
otsijad. Aga valgust ei ole 
kunagi liiga palju. „Heakene 
küll,“ võid sa nüüd öelda, 
„vaata ometi ringi, kõikjal 
on valge lumi!“ „Aga lumi 
on külm,“ vaidlen ma vastu, 
„mina tahaksin sooja ja peh-
met valgust.“ 

Üleüldse, ma arvan, pa-
rim valgus on see, mida me 

inimestena üksteisele jaga-
me. 

Ära karda jagada hea-
dust, ära karda olla aus, jul-
ge alati nõrgema eest seista. 
Kadedus, uhkus ja  ükskõik-
sus toovad ainult pimedust, 
aga sina otsid ju valgust. 

Mina nägin täna valgust 
päevatööst veidi väsinud 
õpetaja silmades, kui ta oma 

klassi lastest siira soojusega 
rääkis. Ja siis nägin veel val-
gust ühe väikese poisi silma-
des, kes rääkis, kui huvitav 
tund täna oli. 

Aga rohkem ma ei ütle, 
nüüd on sinu kord. Valgust 
otsida. 

Katrin Keso-Vares, 
kaplan

Maakonna 
parimad solistid 
ja duetid!
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Õpirände projekti I etapp 
lõppes

Meie koolis 3 kuud õp-
pinud Sergi Vidal ja Lluis 
Casas lõpetasid oma õppin-
gud Kuressaares. Sergi ja Ll-
uisi muljeid Eesti koolist vt 
youtube-videost (märksõ-
nad comenius, kuressaare) 
http://www.youtube.com/
watch?v=l_uibqm4fb4

Maidu Varik, 
õppealajuhtaja

Koostöö kuldõun 2010 - KG-le!

Sihtasutus Archimedes 
tunnustas rahvusvahelises 
haridusalases koostöös sil-
mapaistnuid. Haridusaala-
se rahvusvahelise koostöö 
väärtustamise, edendamise 
ja silmapaistvate tulemus-
te saavutamise eest pälvi-
sid Koostöö kuldõuna 2010 

koos rahalise preemiaga 
üldhariduskoolidest Kures-
saare Gümnaasium ja Kääpa 
Põhikool.

Žürii arvestas tunnus-
tuse määramisel KG osale-
mist Comeniuse, Nordplusi, 
Leonardo, Euroopa Kevad-
päeva, Environment-onli-

ne, eTwinningu, Afganista-
ni sõpruskoolide, Balti Mere 
ja u4Energy projektides, sa-
muti ka hiina keele õpetami-
se algatust.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Suurel Teatriõhtul grand 
prix` võitnud 11. c klassi tru-
pis mängisid kaasa ka nende 
väikesed sõbrad 2. c klassist.  
Mida nemad teatriõhtust ar-
vasid:

Mulle meeldis väga esi-
neda, mulle meeldis ka suur-
te kava, sest see oli nii lahe 
ja naljakas. Hästi uhke tun-
ne oli sees. Mulle meeldisid 
teised näidendid ka! Mari: 
Mulle meeldis väga, kui-
das prantslane (Mihkel Ven-
del toim.) mängis oma rolli, 
aga ei meeldinud see, et osad 
ei osanud tantsida. Martin: 
Mul oli hirm, aga see kadus 
kohe, kui lavale astusin. Mul-
le meeldis olla koos suurte-
ga, tahan veel esineda. Ervin: 
Suured näitlesid hästi, ema-
le meeldis ka. Oli lahe ja tu-
li hästi välja. 

Mulle meeldis see tants, 
meeldisid ka teised tantsud, 
tore oli suuretga tantsida.

Ma olin laval väga uhke!

Mõtted kogus klassijuhataja 
Anu Rand

Lühidalt

2. detsembril toimus KG maakondlik etlejate konkurss. Meie majast osales 17 õpilast kuue õpetaja juhenda-
misel: Hendrik Lillemets, Karl Romet Uljas, Gert Tammel, Laura Põder, Laura Oolup, Brenda Rauniste, Kadri Pitk, 
Riin Oeselg, Sten Pirn, Regine Trei, Liina Tõru, Diana Sulbi, Maarja-Liis Mereäär, Mihkel Vendel, Eda-Riin Leego, 
Argo Sannik, Mairo Tänav. Grand Prix Mihkel Vendel 11. c (juh Marit Tarkin), laureaat Argo Sannik (juh Marit Tar-
kin), eripreemia Riin Oeselg (juh Marit Tarkin), tänu Laura Oolup (juh Eve Tuisk).

Tean ja oskan
Detsembrikuu vältel toi-

mus 1.-6. kl õpioskuste vik-
toriini "Tean ja oskan"

I voor. I kooliastme tubli-
mad olid 1. a, 1. b ja 3. a klas-
si võistkonnad, kes 45 punk-
tiga jäid jagama 1.-3. kohta. 
Järgnesid 3. c kl (44 p) ja 1. 
c kl (43 p). II kooliastme pa-
rim oli 4. a klassi võistkond 
47 punktiga, 2. kohale asus 6. 
a kl võistkond (39 p) ja 3. ko-
hal on 4. b kl võistkond.

Aitäh võistlejatele ja töö-
de koostajatele Ruth Jasmini-
le, Eve Sepale, Anu Rannale 
ja Inga Engsole!

Võistluse II voor toimub 
veebruaris.

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja
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Selgusid maakonna parimad solistid ja duetid
Kolmapäeval, 8. det-

sembril toimus KG au-
las maakondlik solistide ja 
duettide konkurss,  kus osa-
les 54 solisti ja 12 duetti 10 
erinevast koolist üle Saare-
maa. Linnakoolidest olid 
esindatud Vanalinna Koo-
li, Saaremaa Ühisgümnaa-
siumi, Kuressaare Gümnaa-
siumi, Kuressaare Põhikooli 
ja Kuressaare Ametikoo-
li, maakoolidest Kärla Põhi-
kooli, Kihelkonna Põhikoo-
li, Leisi Keskkooli, Orissaare 
Gümnaasiumi ja Kaarma Põ-
hikooli õpilased. Osalenud 
lauljad valmistasid konkur-
siks ette muusikaõpetajad 
Malle Veske, Riina Laanes, 
Marika Aarnis, Tiina Oks, 
Kairit Sepp, Helle Rand, Mai 
Rand, Tiit Paulus, Pilvi Karu 
ja Laine Lehto.

Võistlus toimus 5 eri-
nevas grupis: 5.-6. kl solis-
tid, 7.-9. kl solistid, 10.-12. 
kl solistid, 5.-9. kl duetid ja 
10.-12. kl duetid. Solistid ja-
gunesid lisaks veel kahte ka-
tegooriasse: A-kategoorias 
võistlesid spetsiaalses solis-
tiõppes käivad lauljad, B-ka-

tegoorias üldhariduskooli-
des või ametikoolis õppivad 
lauljad. Žürii koosseisus Sir-
je Medell (esimees),  Anti 
Kopliste, Ave-Mai Aedna, 
Maris Rebel, Kaia Oidekivi 
(5.-6. kl võistluskontsert Sii-
vi Kaasik) selgitas välja va-
nusegruppide parimad, kes 
esindavad Saare maakonda 
28.-29. jaanuaril 2011 Saare-
maa Ühisgümnaasiumis toi-
muval üleriigilisel solistide 
ja duettide konkursil. Lisaks 
žürii eritunnustustele and-

sid oma eripreemiad välja 
KG humanitaarosakond ja 
KG Huvikool Inspira.

Maakondliku solistide ja 
duettide konkursi toimumi-
sele aitasid kaasa sponsorid 
ja koostööpartnerid: Stan-
ford Music, Rahva Raamat, 
Eesti Kultuurkapitali Saa-
remaa ekspertgrupp, Saare-
maa Omavalitsuste Liit, OÜ 
Lillekoda, KG Huvikool Ins-
pira, Kuressaare gümnaa-
sium, KG Sihtasutus, Jazz-
kaar, Hanna-Liina Võsa & 

Küünlavalgusõhtu luule ja lauluga
Kolmapäeval, 1. detsemb-
ril kell 20.00 toimus Ku-
ressaare Gümnaasiumis 
küünlavalgusõhtu luule ja 
lauluga. 

Esinejateks olid meie koo-
li ja Inspira õpilased erinevates 
vanuseastmetes: Mairo Tänav, 
Gert Tammel, Mirjam Tenno, 
Argo Sannik, Ave Mägi, Laura 
Põder, Kateriine Püüa, Johanna 
Rasu, Regine Trei, Kristiin Kop-
pel, Kristiina Liiv, Kristo Nau, 
Sandra Aulik, Kaspar Andreas, 
Grete Reinsoo, Laura Oolup, Ja-
ne Kaju, Riin Oeselg, Riin Jõgi, 
Reet Koppel, Brenda Raunis-
te, Kristin Kurvits, Kerda Kel-
ler, Kertu Laasma, Liina Tõ-
ru, Kätlin Rahnel, Alice Berens, 
Maarja-Liis Mereäär, Greete 
Paaskivi, Maria Pihlak, Mihkel 
Vendel.    

Esimesel külmal det-
sembripäeva õhtul oli Ku-
ressaare Gümnaasiumi aula 

hubast sooja küünalavalgust 
täis. Kohe ukse juures oli ka 
võimalik tellida kahe rõõm-
sa tütarlapse käest kohvi, 
teed ja küpsiseid. Saal oli 
kaunistatud külaliste jaoks 
nii ilusti, et kohe rõõm oli 
sinna siseneda ja kõik esi-
nejad olid pidulikult riides 
ning ennast üles löönud. 

Üritusele andis hoo sis-
se enesekindla esitusega 
Mairo Tänav Jaan Kaplins-
ki katkendiga “Seesama jõ-
gi”. Õhtu juures oli kõige 
meeldivam see, et sai kuul-
da hoopis teisi esinejaid, ke-
da muidu tavalistel kooliak-
tustel pole näinudki ning oli 
ka neid, kes suurema pub-
liku ees olid üldse esimest 
korda. Väga palju oli ilusa 
hääletämbriga lauljaid ning 
ei puudunud ka instrumen-
taalseid esitlusi, kuid isikli-

kult oli kõige meeldejääva-
maks Reet Koppeli lauldud 
L. Cohen´i “Hallelujah”, mis 
oli niivõrd hästi esitatud, et 
tahaks seda lausa veel kuu-
lata. Luule poole pealt meel-
dis kõige rohkem Mihkel 
Vendeli poolt esitatud Lydia 
Koidula  “Linnupüüdja”, te-
da oli põnev nii kuulata kui 
ka vaadata, sest ta pani sin-
na sisse oma näitlejaosku-
sed. 

Väga armas oli Imre 
Sooääre laul “Meile kuu-
lub see päev”, mida laul-
sid Greete Paaskivi ja Maria 
Pihlak. Tore oli seda vaada-
ta sellepärast, et nad suht-
lesid omavahel esinemise 
ajal ning rõõmus ilme nende 
näol tungis vaatajate süda-
metesse. Kõik esinejad esi-
nesid tugeva ja selge hääle-
ga, kuid ainuke detail, mis 

vahel puudus, oli naeratus. 
Nii et järgmiseks korraks 
soovitaks naeratust roh-
kem. Õhtu lõpetas üllatuse-
ga meie kooli vilistlane Elis 
Ramst, kes esitas tänuluule-
tuse Eve Tuisule, kes teda oli 
luuleni viinud. 

Küünlavalgusõhtu näi-
tas, kui palju võib meie koo-
lis olla häid lauljaid, näitle-
jaid ja etlejaid, keda esimest 
korda esinemas nähti. Soo-
vitan kõigil soojalt järgmise-
le küünlavalgusõhtule min-
na, mis toimub 19. jaanuaril 
2011 aastal, sest kunagi ei 
tea, mis üllatusi võib tulla.

Küllike Tint, 
12. b

Publiku lemmikud:
Mihkel Vendel
Alice Berens
Reet koppel

Marti Tärn.
Tänan korraldustoim-

konna häid abilisi: Pilvi Ka-
ru, Anneli Meisterson, Mal-
le Tustit, Eda-Riin Leego ja 
Merilin Peebo, Ursula Rah-
nik, Tiiu Smidt, Helle Rand, 
Mai Rand, Veikko Lehto, 
Gert Lutter, Holger Kilu-
mets, Madis Aavik, Henri 
Kaus, Mari-Liis Sepp, Eliis 
Pint, Tiina Tänav, Ain-Joo-
nas Toose!

Laine Lehto,  
ürituse peakorraldaja

I koht Keidi Saks-Maarja-Liis Mereäär. Foto: Holger Kilumets
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Selgusid maakonna parimad solistid ja duetid
Konkursi tulemused:
5.-6. kl B-kategooria so-

listid (9):
I koht Eva Aarnis (SÜG, 

juh Marika Aarnis) 
II koht Carlos Liiv (SÜG, 

juh Riina Laanes)
III koht Krõõt Saar (Kärla 

PK, juh Marika Aarnis)
Žürii eripreemia Delis 

Pärnoja (Kärla PK, juh Ma-
rika Aarnis)

KG humanitaarosakonna 
eripreemia  „Ilusa emakeele 
edastaja läbi muusika“ Car-
los Liiv (SÜG, juh Riina Laa-
nes)

KG Huvikooli Inspira eri-
preemia Eva Aarnis (SÜG, 
juh Marika Aarnis)  

5.-6. kl A-kategooria so-
listid (6): 

I koht Reet Koppel (Ins-
pira, juh Pilvi Karu) 

II koht Kateriine Püüa 
(Inspira, juh Pilvi Karu)

III koht Alice Berens 
(Inspira, juh Pilvi Karu)

KG humanitaarosakon-
na eripreemia „Ilusa ema-
keele edastaja läbi muusika“ 
Sandra Aulik (Inspira, juh 
Pilvi Karu)

7.-9. kl B-kategooria so-
listid (7):

I-II koht Stella-Liisa 
Lõhmus (Kärla PK, juh Ma-
rika Aarnis) 

I-II koht Laura Põder 

(KG, juh Helle Rand)
Žürii eripreemia julguse 

eest Uudo Sepp (Vanalinna 
Kool, juh Malle Veske)

KG humanitaarosakonna 
eripreemia „Ilusa emakeele 
edastaja läbi muusika“ Pille-
Riin Kabel (Vanalinna Kool, 
juh Malle Veske)  

KG Huvikooli Inspi-
ra eripreemia Laura Põder 
(KG, juh Helle Rand) 

7.-9. kl A-kategooria so-
listid (12):

I-II koht Kristiin Koppel 
(Inspira, juh Pilvi Karu) 

I-II koht Kärt Männa 
(Inspira, juh Pilvi Karu)

III koht Kristin Kurvits 
(Inspira, juh Laine Lehto)

Žürii eripreemia isikupä-
ra eest Kertu Laasma (Inspi-
ra, juh Laine Lehto)

Žürii eripreemia maitse-
ka esituse eest Mirjam Ten-
no (Inspira, juh Laine Lehto)

KG humanitaarosakonna 
eripreemia „Ilusa emakeele 
edastaja läbi muusika“ Kris-
tin Kurvits (Inspira, juh Lai-
ne Lehto) 

KG Huvikooli Inspira 
eripreemia Maarja-Grisel 
Mets (Kuressaare MK, juh 
Kairit Sepp) 

10.-12. kl solistid (20):
I koht Sandra Kahu (Ins-

pira, juh Pilvi Karu)
II koht Liisa Saaremäel 

(Kuressaare MK, juh Kairit 
Sepp)

III koht Keidi Saks (Ins-
pira, juh Laine Lehto)

IV koht Linda Lapp (KG, 
juh Linda Lapp, Tiit Paulus)

V koht Andreas Hõlpus 
(Inspira, juh Laine Lehto)

VI koht Risto Paiste (Ins-
pira, juh Laine Lehto)

Žürii eripreemia positiiv-
suse eest Anett Sirgo (Inspi-
ra, juh Laine Lehto)

Žürii eripreemia show 
eest Jaan-Eerik Aardam 
(Inspira, juh Pilvi Karu)

Žürii ilusa hääle eripree-
mia Kaisa Lätt (KG, juh Hel-
le Rand)

KG humanitaarosakonna 
eripreemiad:

hea tuju preemia Anett 
Sirgo (Inspira, juh Laine 
Lehto)  

„Ilusa emakeele edasta-
jad läbi muusika“:

Carmen Pajussaar (Ku-
ressaare MK, juh Kairit 
Sepp)

Karmel Pea (Inspira, juh 
Pilvi Karu)

Sandra Kahu (Inspira, 
juh Pilvi Karu)

Keidi Saks (Inspira, juh 
Laine Lehto)

KG Huvikooli Inspira 
eripreemia Liisa Saaremäel 
(Kuressaare MK, juh Kairit 

Sepp) 
5.-9. kl duetid (7):
I koht Grete Reinsoo ja 

Kristin Kurvits (Inspira, juh 
Laine Lehto) 

II koht Kristiin Koppel 
ja Kristina Liiv (Inspira, juh 
Pilvi Karu)

III koht Greete Paaskivi 
ja Maria Pihlak (Inspira, juh 
Pilvi Karu)

Žürii eripreemia Mirjam 
Tenno ja Annaliis Lehto 
(Inspira, juh Laine Lehto)

KG humanitaarosakonna 
eripreemia „Ilusa emakee-
le edastajad läbi muusika“ 
Greete Paaskivi ja Maria 
Pihlak (Inspira, juh Pilvi Ka-
ru)

KG Huvikooli Inspira 
eripreemia Liisa Allik ja Re-
nate Soosalu (SÜG, juh Rii-
na Laanes) 

10.-12. kl duetid (5): 
I koht Keidi Saks ja 

Maarja-Liis Mereäär (Inspi-
ra, juh Laine Lehto) 

II koht Keili Simastel ja 
Kaisa Tarvis (Orissaare MK, 
juh Anne Kann)

III koht Maarja-Liis Me-
reääar ja Risto Paiste (Inspi-
ra, juh Laine Lehto)

KG Huvikooli Inspira 
eripreemia Keili Simastel ja 
Kaisa Tarvis (Orissaare MK, 
juh Anne Kann)

II koht Kateriine Püüa. Foto Gert Lutter

I-II koht Laura Põder. Foto Gert Lutter
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8. detsembril oli ÕPILASTE koosolek!
Selleaastase koosoleku 

teema oli „Mis motiveerib 
õpppima?“. Esimene tund 
kuulati klasside ettekann-
deid teemal, mis motiveerib 
õppima. Toodi välja erine-
vaid aspekte, näiteks koo-
litoit, tulevikuplaanid, hea 
õppekeskkond jms. Samuti 
kuulati välja 2010nda aasta 
kõige motiveerivamad õpe-
tajad, kelleks osutusid Ave 

Jõgi ja Marit Tarkin. Oma 
perspektiivse töö jätkami-
seks kingiti neile kaardike-
pid. Aitäh Taunole, Ruttarile 
ja õpetaja M. Aardamile, kes 
need valmistasid.

Peale ettekandeid alusta-
sid tööd kolm erinevat grup-
pi: innovaatilised õppemee-
todid, heaolu koolis ning 
Õpilasesinduse põhimääru-
se muutmine. Kõigi kolme 

grupi tööd olid väga edu-
kad. Leidsime huvitavaid 
asjaolusid, kuidas õppimist 
ning ka üldist koolikeskkon-
da paremaks muuta. Samuti 
sai ÕE endale uue põhimää-
ruse, mille peatselt kinnitab 
ka kooli direktor. Kindlasti 
ei jää rühmades tulnud mõt-
teid ainult paberile, teeme 
endast kõik oleneva, et neid 
ellu viia.

Õpilaskoosolek oli sellel 
aastal uues vormis. Kindlas-
ti saab iga aastaga seda üri-
tust aina paremaks muuta. 
Kui Sul on mõningaid mõt-
teid, siis ootame soojalt Si-
nu ettepanekuid Facebook’i 
fännilehel, kui ka meilile 
opi-help@lists.oesel.ee.

Järgmise koosolekuni!

Mari-Liis Sepp, 
ÕE avalike suhete korraldaja

Kusti Kokk, KG esimene direktor
Kusti Kokk sündis 8. det-

sembril 1938. aastal Kihel-
konna vallas Vedruka külas 
väiketalupidaja perekonnas. 
Kooliteed alustas ta 1946. 
aastal Kihelkonna 7-klassi-
lises koolis. Haapsalu Peda-
googolise seminari lõpetas  
1957. aastal. 

Esialgu töötas Kusti 
Kokk Kärla 7-klassilises koo-
lis kehalise kasvatuse ja laul-
mise õpetajana. Alates 1960. 
aastast õpetas ta kehalist 
kasvatust ja vene keelt Ki-
helkonnal. 1970. aastal lõpe-
tas ta Tartu Riikliku Ülikooli 
vene keele ja kirjanduse õpe-

taja diplomiga. Seejärel õpe-
tas ta Nõo Keskkoolis vene 
keelt. 1970. aastal abiellus ta 
abikaasa Ailiga, kellega tal 
sündisid tütar Maris ja poeg 
Tanel. 

1974. aastal sai Kusti Ko-
kast Viktor Kingissepa ni-
melise Kingissepa I Kesk-
kooli õppealajuhataja. 1978. 
aastal sai temast Kingissepa 
II Keskkooli (praegune Ku-
ressaare Gümnaasium) esi-
mene direktor. Vaid mõne 
aastaga sai Eesti üks suuri-
matest koolidest tuntuks kui 
„Kusti kool“.   Töösse suh-
tus direktor vastutustund-

likult ja armastavalt. Ta oli 
rahulik ja korrektne, aga 
ka nõudlik nii enda kui ka 
õpilaste ja õpetajate suhtes. 
Meie kooli vene keele õpeta-
ja Ellen Kask mäletab Kusti 
Kokka kui väga õpilaskesk-
set direktorit, kelle kabine-
tis viibisid alati õpilased. KG 
direktorina töötas ta kuni 
1987. aastani. 

Kusti Kokk suri 25. märt-
sil 1996. aastal. Esimese di-
rektori auks on igal aastal 
korraldatud mälestusaktu-
si. Kahel viimasel aastal on 
aktus ühendatud ülekoolili-
se Kusti Kokale pühendatud 

õpilaskoosolekuga. 
Kasutatud materjale bro-

šüürist „Kuressaare Güm-
naasiumi toimetised nr 19“.

Piret Salumäe

ÕPILASTE koosolek  on juba teist aastat pühendatud kooli esimesele direktorile Kusti Kokale
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Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Rahvusvaheline koostöö eTwinning projektide 
kaudu – tule osalema!

Soovid Sa osaleda meie 
kooli suurimas postkaar-
tide vahetamise aktsioo-
nis või teada saada, mida 
ootavad Sinu eakaaslased 
erinevatest Euroopa riiki-
dest uuelt aastalt? 

Tahaksid Sa tutvustada 
Euroopa koolide õpilaste-
le Eesti tuntud suurkujusid 
erinevates valdkondades või 
osaleda oma vabatahtliku 
heategevusega Euroopa fo-
tonäitusel? Pakub Sulle huvi 
teada saada, milliseid tunni-
väliseid tegevusi praktisee-
rivad õpilased Inglismaal 
või Küprosel ja tutvustada 
neile meie oma kooli tunni-
välist elu? Alljärgnevalt on 
tutvustatud hetkel käimas-
olevaid eTwinning projekte 
KGs, millest oled väga ooda-
tud osa võtma. 

Kuressaare Gümnaasiu-
mi erinevad klassid on ju-
ba aastaid osalenud eTwin-
ning projektides. eTwinning 
on Euroopa sõpruskoolide 
võrgustik, kus on võimalik 
teha koolide- ja õpilasteva-
helist koostööd, et tundma 
õppida erinevaid riike, nen-
de kultuuritausta, praktisee-
rida keelt ja rakendada oma 
infotehnoloogilisi oskusi. 

Läbi projektides osalemi-
se õppimine on kahtlema-
ta huvitav ja pakub võrrel-
des tavapärase tunnitööga 
põnevaid väljakutseid ning 
kuhjaga uut laadi kogemust. 

Järgnevalt on esitatud valik 
projektidest, millest KG õpi-
lastel on võimalik osa võtta, 
tegelikult võib aga ka igaüks 
täiesti oma idee välja käia ja 
otsida partnereid selle idee 
teostamiseks. 

Alustame tegutsemise-
ga (Lets begin by doing) – 
koostööprojekt hõlmab 15 
Euroopa riiki ning kestab 
käesoleva õppeaasta no-
vembrist aprillini. Projekti 
põhisisuks on postkaartide 
vahetus, mille lõpptulemu-
sena kujuneb suur Euroopa 
kaart, kus saadud postkaar-
did tähistavad sõprusside-
meid ja teadmisi erinevatest 
partner-riikidest ning nen-
de mitmekesisest kultuurist. 
Iga kuu raames tutvustavad 
õpilased postkaartide kaudu 
mingit erinevat teemat oma 
kodupaigaga seoses. 

Projekti tulemus saab ko-
gu koolile nähtavaks april-
lis, kus kõik kuue kuu jook-
sul saadud postkaardid 
pannakse õpilastele tutvu-
miseks näitusena välja. Het-
kel tegutsevad projektis Ma-
ren Asumetsa vahendusel 6. 
klassid. Kui aga ka Sina või 
Sinu klass soovib ettevõtmi-
sest osa saada, siis anna sel-
lest kindlasti teada Madli-
Maria Naulainenile või oma 
inglise keele õpetajale. 

Projekt kohalikest ja Eu-
roopa suurkujudest (Natio-
nal and European Geniuses) 
kutsub õpilasi tutvusta-
ma kunstis, näitemaailmas, 
muusikas, ajaloos, teadu-
ses ja kirjanduses tuntud te-
gelasi. Projekt kestab terve 
õppeaasta ja selle tulemu-
sena pannakse kokku vee-
bipõhine entsüklopeedia, 

kus tutvustatakse ülalnime-
tatud valdkondade kaupa 
projektis osalevate Euroo-
pa riikide kohalikke ning 
Euroopa-mastaabis tuntud 
suurkujusid, läbi selle õpi-
takse tundma partner-rii-
kide kultuurisaavutusi ja 
nende tähtsust sealses kesk-
konnas. Kui oled loonud 
mõne aine raames esitlusi 
Eesti suurkujude kohta, siis 
see on väga sobilik koht oma 
teadmiste jagamiseks üle-
jäänud Euroopaga. Kui tun-
ned projekti vastu huvi, an-
na sellest kindlasti märku. 

Aasta 2011 on kuulu-
tatud Euroopas vabataht-
likkuse aastaks. Ka väga 
mitmed meie kooli (güm-
naasiumiastme) klassid te-
gelevad erinevat sorti va-
batahtliku heategevusega. 
Miks mitte jagada oma ko-
gemusi ja rõõmu ülejäänud 
Euroopaga läbi rahvusva-
helise fotonäituse, mis tut-
vustab õpilaste võimalusi 
erinevates riikides vabataht-
likuna ühiskonna muresid 
leevendada või valupunkte 
lahendada. Osalemiseks pil-
dista üles erinevad aktsioo-
nid, kus osaled vabatahtli-
kuna ning jaga neid hiljem 
fotonäituse teel. 

Silmapaistvate kultuu-
ride kontaktid (Distinguis-
hing Cultures Connect) on 
mahukas projekt 10 Euroopa 
riigi vahel, mille eesmärk on 
läbi erinevate valdkondade 
tutvustada kohalikku kul-
tuuri ja võrrelda omavahe-
lisi kultuuriseoseid. Projek-
ti raames valmib terve hulk 
võrdlevaid materjale, muu-
hulgas näiteks kokaraamat, 
luulealmanahh, fotoalbum, 

esitlustekogum jpm. 
Tunniväline tegevus on 

meie koolis väga rikkalik ja 
õpilastel on läbi aasta võima-
lus osa võtta väga mitmetest 
huvitavatest ettevõtmistest. 
Just lõppes teatrimaraton, 
õpilased võtavad omava-
hel mõõtu muusikas, spor-
dis, ainetundmises ja paljus 
muus. 

Kindlasti oleks põnev 
uurida, mismoodi on tun-
niväline tegevus korralda-
tud mujal Euroopa koolides, 
kahtlemata saab läbi sellise 
kogemustejagamise juurde 
ka väga palju häid mõtteid 
ja uusi ideid, kuidas meie 
enda koolielu ja tunnivälist 
tegevust veelgi põnevamaks 
ja mitmekesisemaks muuta. 

Kui läbi lõbusa projekti-
koostöö kaudu õppimine on 
Sulle meeltmööda, siis tule 
osale ja uuri teemade koh-
ta lähemalt rahvusvaheliste 
projektide ringis neljapäevi-
ti kell 15:00 alumises arvuti-
klassis. 

Siin artiklis on välja pa-
kutud vaid väike valik tee-
madest, tegelikult võib 
koostööd teha ükskõik milli-
ses valdkonnas ja teemadel, 
mis Sulle vähegi huvi võik-
sid pakkuda. 

Tule julgesti! 

Kui ringi aeg Sulle ei so-
bi, aga tahad rahvusvaheli-
ses koostöös kaasa lüüa, võ-
ta minuga ühendust e-posti 
teel, kindlasti leiame mingi 
lahenduse (madlimaria@oe-
sel.edu.ee). 

Madli-Maria Naulainen, 
eTwinning projektide 

koordinaator KGs


