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Õpilaste sünnipäevad

Kati Kuuseok 8A 14.04.
Henri Lepik 2B 14.04.
Ats Pildre 10A 14.04.
Merli Rifk 10E 14.04.
Silvar Vahkal 8A 14.04.
Olavi Väli 12B 14.04.
Riido Kivi 8C 15.04.
Triinu Peegel 11C 15.04.
Ergo Saar 2A 15.04.
Eliise Belinets 6A 16.04.
Jaanika Kütt 9B 16.04.
Katry Reinart 8A 16.04.
Triinu Tarus 8A 16.04.
Kristiina Valge 10B 16.04.
Rain Kuusnõmm 11E 17.04.
Mart Tarkin 12B 17.04.
Kerttu Kilumets 7A 18.04.
Risto Lindmäe 5B 18.04.
Kaimar  Lomp 11A 18.04.
Johanna Randmets 2A 18.04.
Reimo Tugi 10A 18.04.
Kristiina Turu 9D 18.04.
Märt Varik 10A 18.04.
Epp Mänd 7C 19.04.
Riin Nõukas 3A 19.04.
Reet Paakspuu 10A 19.04.
Argo Ronk 12C 19.04.
Maria Silts 11B 19.04.
Maris Alas 9D 20.04.
Kadrit Kessel 11D 20.04.
Andres Põld 7A 20.04.
Silvia Ranniit 9C 20.04.
Liina Reipõld 11E 20.04.
Gert Tammel 1B 20.04.
Heleni Vilbas 5A 20.04.

Töötajate sünnipäevad

Eve Paomees 10.04.
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Lk. 2
Mini-Missi ja -Misteri 
2005 valimised nelja-
päeval, 21. aprillil. Lk. 4

Vilistlased räägivad, 
kuidas eksamitega 
hakkama saada. Lk. 6

KG surfajad käisid 
õppelaagris Gran
Canarial.

Tallinnas toimunud üleriigilise klarnetiõpilaste konkursi vanema vanuseastme võitja on meie kooli 11b 
klassi õpilane Preedik Lemba, tema õpetaja Kuressaare Muusikakoolis on Matis Männa. 11. - 12. aastaste 
vanuseklassis mängisid end vabariigi parimate hulka Tiiu Maripuu plokkflöödiõpilased Kaari Uus 6C klas-
sist (II koht, I kohta välja ei antud) ja Triin Lõbus (III koht). Palju õnne! Fotol esineb Preedik Lemba koos 
Erko Niiduga KG Galakontserdil 2005. Foto: Gert Lutter

Märtsikuu Tegijad meie koolis
Kristel Väin  8a –Vaba-

riiklikul  käsitöö konkurss-
näitusel „Kõrvad sooja“I 
koht.

Raili Kaubi – õpilase edu-
ka juhendamise eest vaba-
riiklikul käsitöökonkursil.

Kerttu Saar – 7. klasside 
maakondliku emakeele olüm-
piaadi I koht.

Kristiina Kruuse – 12. 
klasside maakondliku ema-
keele olümpiaadi I koht.

Mihkel Miller – Vabariik-
liku kõnekonkursi „Kuldsuu 
2005“ III – IV koht.

Marit Tarkin – õpilaste 
eduka juhendamise eest vaba-

riiklikel konkurssidel.
Laine Lehto – Galakont-

serdi korraldamise eest.
Martin Palm – vabariikli-

ku filosoofiaolümpiaadi III 
koht (fotol).

Mati Puss - vabariikliku fi-
losoofiaolümpiaadi VIII koht.

 Genadi Noa – õpilaste 
eduka juhendamise eest va-
bariiklikul filosoofiaolüm-
piaadil.

Ülle Puppart – värskenda-
va ja positiivse ettekande eest 
KG koolituspäeval 21. märt-
sil 2005.

Inge Jalakas,
huvijuht

Martin Palm. Foto: Gert Lutter

Direktsioon
05.04.2005 direktsioo-

ni koosolekult vaadati lä-
bi mitmed esildised, arutati 
märtsikuu tegijaid. Õppea-
lajuhataja Anu Saabas andis 
ülevaate märtsikuu kooliko-
hustuste mittetäitjatest. Tut-
vustati sotsiaalteaduste ai-
nenädala toimumise korda 
(Tiiu Vöö) ning Sirje Mets-
küll andis ülevaate tervise-
nädala toimumise korrast.

Inge Jalakas,
huvijuht
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KG Mini-Miss ja Mini-Mister 2005 toimub
21. aprillil kell 18.00 kooli aulas!

Kandidaadid näitavad 
oma oskusi järgmistes kate-
gooriates: tutvustusvoor, vi-
deoklipp, artistivoor, liiku-
misvoor  ja üllatusvoor.

Palun lõika välja sedel 

ja hääleta oma lemmikpoisi 
ja -tüdruku poolt. Hääletus-
sedelid too palun huvijuhti-
de juures olevasse hääletus-
kasti! Nende sedelite alusel 
valitakse KG Mini-Miss ja  -

Mister 2005 publikulemmik!
Kandidaadid vastasid 

eelnevalt enda tutvustami-
seks ka 5-le küsimusele: 

1) Milline on sinu kõige 
suurem unistus? 2) Kui olek-

sid loom, siis milline? Miks? 
3) Millisesse riiki sooviksid 
reisida ja miks? 4) Mida sa 
endas muudaksid? 5) Kui 
sul oleks miljon krooni, siis 
mida sa sellega teeksid?

Eliisa Annusver, 5A

1) Kool lõpetada heade hin-
netega. 2) Koer, kuna koer on 
inimese parim sõber või siis kilp-
konn, kuna ta elab üle saja aasta. 
3) Itaaliasse, kuna see on nii ilus 
koht. 4) Läheksin riidepoodides-
se, annetaksin vaestele, paneksin 
seifi, annaksin ema-isa kätte.

Taavi Saar, 5A

1) Lõpetada kool. 2) Kass, 
kuna kasse hellitatakse ja kassi-
dest hoolitakse rohkem. 3) Itaa-
liasse, kuna see on ilus riik. 4) 
Iseloomu. 5) Annetaksin mõn-
da kohta ja ülejäänud annaksin 
emale-isale. 

Linda Lapp, 5A

1) Et olla elus edukas ja õn-
nelik. 2) Ma tahaksin olla kilp-
konn, sest ta on nii nunnu. 3) 
Ei tea, olen piisavalt palju rei-
sinud, võibolla Itaaliasse. 4) 
Ma ei muudaks midagi, sest 
siis ma poleks mina ise. 5) Tee-
niksin veel raha ja investeerik-
sin. 

Karel Ellermaa, 5A

1) Saada palju raha ja lei-
da inimene, kes minust hooliks 
ja kes mind armastaks. 2) Ma 
oleksin kass, sest siis ma saak-
sin peaaegu igale poole minna. 
3) Ma muudaksin seda, et olek-
sin korralikum, targem ja ilu-
sam. 4) Ma ostaks omale kena 
maja mere äärde, siis ma lisaks 
sinna muid vidinaid ja kui veel 
üle jääks, rajaks firma ja kui 
veel üle jääks, siis investeerik-
sin kuhugi. 

Elisabet Välbe, 5B

1) Minu kõige suurem unis-
tus oleks kool hästi lõpetada ja 
tulevikus hea perekond luua 
2) Oleksin jänes, sest jänes on 
nii armas ja tore loom 3) Soo-
viksin reisida Egiptusesse, sest 
ma tahaksin näha neid ajaloo-
lisi võimsaid ja ilusaid püra-
miide 4) Muudaksin ennast 
targemaks ja kavalamaks 5) 
Naudiksin elu!

Andres Hindrekson, 5B

1) Et mul oleks suur kar-
vane koer 2) Suur must koer, 
sellepärast suur, et ta valvaks 
maja ja sellepärast koer, et ta 
on minu lemmikloom 3) Egip-
tusesse, sest seal on lahe ja ma 
ei ole seal veel käinud 4) Oma 
nägu 5) Annetaksin vaestele ja 
ostaks endalegi asju

Sabine Suuster, 5B

1) Unistusi on palju kõigil. 
Ka mulgi on neid oma ports, aga 
need jätaksin saladuseks, sest 
muidu need ei täitu! 2) Oleksin 
liblikas. Liugleksin ja lendaksin 
vabana. 3) Austraalia. Miks? Ma 
isegi ei tea. See on juba väikesest 
peale kinnisideeks saanud 4) Jää-
gu see ikka minu teada 5) Suu-
rema osa investeeriksin tulevik-
ku ja küll see ülejäänud raha ka 
oma otstarbe leiab.

Joosep Tamm, 5B

1) Saada surematuks. Kel-
lekski väga kuulsaks nagu Bil 
Gates 2) Oleksin pärdik. Ronik-
sin mööda puid üles-alla. Mulle 
meeldib ronida. 3) Praegu mitte 
kusagile. Mul siingi hea. 4) Kõi-
ke – iseloomu, välimust jne. 5) 
Paneksin raha kasvama

Eliise Kõiv, 4A

1) Elada õnnelikult ja rahu-
likult. 2) Kass, sest ta on väga 
elegantne ja ilus loom 3) Inglis-
maale, sest seal on ilus ja rahu-
lik elu. Tahaks nädala ära olla. 
4) Midagi. Olen endaga rahul. 
5) Ostaksin palju kommi ja nän-
ni ning annetaksin kodututele 
ja lastekodule. Annaksin ka su-
gulastele ja vanematele.

Steven Nepper, 4A

1)Elada rõõmsalt elu lõpu-
ni. 2) Koer, sest mulle meel-
divad koerad. 3) Hispaanias-
se. Sellepärast, et seal on soe ja 
mulle meeldib see riik. 4) Mitte 
midagi. 5) Annetaksin pool ra-
hast ära.

Merili Põldema, 4A

1) Olla kuulus. 2) Delfiin, 
sest ta on ilus loom. 3) Kanaa-
ri saartele, sest see oli mu lap-
sepõlveunistus 4) Naeratust 5) 
Ostaks korteri, auto, jne

Kristjan Kesküla, 4A

1) Saada rikkaks 2) Kass, 
sest ta on nii armas. 3) Londo-
nisse, sest seal on ilus. 4) Ei os-
ka öelda. 5) Raiskaksin ära!

Kristiine Pajussaar

1) Olla õnnelik 2) Koer, sest 
ta on mu lemmikloom 3) Egip-
tusesse, sest see on soe maa 4) 
Mitte midagi 5) Ostan nänni!

Rene Riim

1) Rikkaks saada 2) Lõvi, 
sest käsutan teisi 3) Hiinasse, 
sest õpiksin hiina keelt 4) Mit-
te midagi 5) Ostaksin paadi ja 
male ning ülejäänud annaksin 
vaestele.

Regine Trei

1) Olla õnnelik 2) Koer, sest 
koerad on väga armsad ja nun-
nud 3) Pariisi, sest seal pidi vä-
ga ilus olema 4) Mitte midagi 5) 
Ostaks endale teleka, oma arvu-
ti, uue telefoni ja teisi pudi-pa-
di asju.

Joosep Sepp

1) Saada parimaks ujujaks 
2) Lind, sest siis saab lennata 3) 
New Yorki, seal on palju vaada-
ta 4) Enda välimust 5) Annaksin 
õpetajale.
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Sotsiaalteaduste ainenädal
18. kuni 22. aprillil toimub 
sotsiaalteaduste ainenä-
dal.

Esmaspäeval, 18.aprillil 
avame II korruse koridoris 
Saaremaa muuseumi fondi-
de materjalidest näituse Eu-
roopa kindlustest 17.sajan-
dist. Informiinis ootame 
osalema  igast klassist 3-liik-
melist võistkonda.

Teisipäeval, 19.aprillil 
avame oma kooli õpilastöö-
de näituse “Meistrid, sel-

lid, õpipoisid” kooli aulas. 
Kell 14.00 algab samas mu-
na õpetab kana. Seekord  on 
külalisteks meie vilistlased 
ETV-st. Tulemas on Ilmar 
Raag, Kalle Käesel ja Karin 
Martinson, kes alles meedia-
stuudiumit läbimas. Tauno 
Peit läkitab oma tervitused 
oma töödega ja Katrin Vaga 
jõuab oma kooli külaliseks 
kevade poole hiljem.

Kolmapäeval, 20.april-
lil on traditsiooniline mega-

aju finaal.
Neljapäeval, 21.aprillil 

suur maastikumäng viien-
dikele

Reedel, 22.aprillil kell 
10.45 teeme nädalast kok-
kuvõtted ja jagame auhindu 
ja punkte klassidevahelisse 
võistlusse.

 Olete oodatud aktiivselt 
osalema!

 Sotsiaalteaduste
ainekomisjon

Informiin
Informiin on teatmeteos-

te kasutamise viktoriin. Ees-
märk: Õpioskuste omandami-
se kontroll ja huvi äratamine 
ajaloo-alaste teadmiste vastu. 
Korraldaja: Sotsiaalteaduste ai-
nekomisjon ja kooli raamatuko-
gu. Aeg: Esmaspäev, 18. aprill. 
5-7. kl. kell 11.45-12.00, 8.-9. kl 
kell 12.45-13.00, 10.-12. kl kell 
13.45-14.00. Koht: Kooli raama-

tukogu lugemissaal.
Osalejad: 5-12. klasside 3- 

liikmelised võistkonnad (igast 
klassist osaleb 1 võistkond).

Sisu: 10. minutilise kont-
rollaja peale ülesande täitmine. 
Ülesandeks on vastuse leidmi-
ne 10-le küsimusele eelnevalt 
valitud raamatukogu teatme-
teostest. Iga võistkond valib 
endale loosi teel laua ja selle-
ga koos ka seal olevad teatme-
teosed, millest vastused tuleb 

leida. 
Hindamine: Omavahel 

võistlevad: 5-7 kl, 8-9 kl, 10-12 
kl. Tulemused lähevad klassi-
devahelisse arvestusse. Arves-
se läheb ülesande lahendamise 
õigsus (1p.) ja allika märkimise 
täpsus (1p.)

Info ja tutvumine teatmete-
ostega kooli raamatukogus.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Juhtkond tänab
Üleriigilisel filosoofia-

olümpiaadil III koha saavu-
tanud Martin Palmi (10d), 
VIII koha saavutanud Mati 
Pussi (11d) ja nende juhenda-
jat õp. Genadi Noa’d.

Vabariiklikul keskonna-
alaste uurimistööde koneve-
rentsil edukalt osalenud õpi-
lasi Janno Tilk`i (4. koht) ja 
Hanna Martinsoni (5. koht) 
ning kiituskirja pälvinud 5.-
12. klasside osalejaid. Tänusõ-
nad õpetaja-juhendaja Sirje 
Kereme’le. 

Maakonna male karika-
võistlustel I koha saavutanud 
KG tublisid maletajaid Uku-
Rasmus Lindu, Rene Riimu, 
Taavi Tanilat,  ja Mihkel Val-
get  ning võistkonna komp-
lekteerinud õp. Taimi Aru. 

14.04 - õues õppimise algus
Eesti Koolimetsade Ühen-

dus koos Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi, Keskkonnami-
nisteeriumi ja Tervise Arengu 
Instituudiga kutsuvad üles 
kõiki Eesti õppeasutusi ala-
tes lasteaedadest kuni üli-
koolideni tähistama 14. aprilli 
õues õppimise päevana ning 
sõltuvalt ilmast viima sellel 
päeval kas mõned tunnid või 
võimaluse korral kogu päeva 
õppetöö õue – lähiümbru-
se parki või kaugemale pä-
ris metsa.

Maidu Varik,
õppealajuhtaja

Eelmise Meie KG artikli  
„Kultuuripäevad KG-le edu-
kad“ veaparandus!

11. Saaremaa Koolinoor-
te Kultuuripäevade 5. -7. kl. 
solistide arvestuses 1. koht – 
Pille-Rite Rei (Kärla PK, ju-
hendaja Maarika Aarnis); 2. 
koht - Mirjam Kütt (Saare 
Noorte Huvikool/Vanalinna 
Kool, juhendajad Pilvi Karu 
ja Malle Veske, Kitarril Erko 
Niit); 3. koht - Hanna Martin-
son (Saare Noorte Huvikool, 
juhendaja Pilvi Karu.) Güm-
naasiumi ansamblite arvestu-
ses: 1. koht – KG segaansam-
bel (Juh. Laine Lehto); kaks 2. 
kohta - „Varsakabi“ (SÜG, 
juhendaja Mari Ausmees) ja 
Saare Noorte Huvikooli  trio 
(Juhendaja Pilvi Karu); 3. koht 
– KG 11. kl. neidude ansam-
bel (Juhendaja Mai Rand).

Inge Jalakas,
huvijuht

Lühidalt

����������������� �������������������

� � � � � � � � � � � ����������������������������������
����������������������������������������

����������������������������������
����������������������������������������

� � � � � � � � � � �

Foto eelmise aasta KG Mini-Missi ja -Misteri valimistelt. Mini-Miss Elina Kadaja ja Mini-Mister Stiven 
Schultz pärast ihaldatud tiitli võitmist.  Foto: Inge Jalakas
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Võtke vabalt ehk 26. lennu eksamisoovitused

Vaid kaks päeva veel ja 
see „kaua oodatud“ eksa-
miteaeg ongi käes... :) Kuid 
veel enne jagasid 26. lennu 
vilistlased meiega oma ko-
gemusi eksamiteperioodist. 
Kas sõna eksamiperiood 
tekitab siiani külmaväri-
naid või paneb pigem mui-
gama? Mis teile selle põ-
neva ajaga seostub?

Tudu:  Seostub KG... vei-
di pingeline, aga lõbus aeg... 
viimane võimalus oma klas-
sikaaslastega midagi unus-
tamatut ette võtta, sest siis 
on see kool läbi ja enam nii 
palju omavahel ei näe.

Liis Kõu: Hilised tun-
nid matemaatika ja kirjan-
duse klassis :P tegelikult oli 
see kõik väga lahe, kui se-
da praegu meenutama ha-
kata. Siis oli küll hullem 
ärevus hinges, eriti just kir-
jandi pärast, sest seda ei saa 
ju nii õppida, et kunagi kõik 
õpitud saaks.

Luigi Heinmaa: Lihtne 
lebo...

Leonid Bortnikov: när-
vid läbi :D

Piret Saar: šokolaad, ilus 
ilm, puudulik keskendumis-
võime ja pastakate “buum”.

Milliste nippidega eksami-

teperioodil „ellu jääda“?
Tudu: Mõtle lihtsalt, et 

see on kõige väiksem ja liht-
sam eksamiperiood, mis sa 
arvatavasti elus läbi teed... 
tingimusel, et lähed edasi 
õppima :D... ja pole see nii 
hull midagi. Kui kõik läbi 
on, küll siis näete.

Liis Kõu: Eksamipe-
rioodil ei jää elama, kui ko-
guaeg ainult tuubid. Mina 
näiteks õppisin hoopis õues, 
palju parem, teine kesk-
kond. Ma tean, et praegu 
mõtlete küll , et megaraske 
ja midagi ei jõua :D...aga te-
gelikult ma oleks küll prae-
gu parema meelega kesk-
koolis. See kõik pole üldse 
nii raske...võtke asja ikka 
mönuga :)

Luigi Heinmaa: Võt-
ke vabalt.. ülikoolis on ek-
samiperiood midagi hoopis 
räigemat- teil siin kahe kuu 
jooksul 5 eksamit, aga meil 
on 2 nädala jooksul 6 eksa-
mit.

Piret Saar: Oma aega pla-
neerides, puhkepause luba-
des, külma rahu säilitades ja 
maiustades ...heh
Kuidas kirjand selle näda-
la lõpus võimalikult hästi 
kirjutada?

Tudu: Ei tohi närvi min-
na... Põhimõtteliselt need, 
kellel eesti keele grammati-
kaga head suhted pole, võik-
sid igasuguseid asju õppida. 
Teised võiksid ära unustada, 
et nad kirjandil on ja lihtsalt 
kirjutada. 

Luigi Heinmaa: Võtke 
vabalt ja ärge rapsige- liht-
salt kirjutage, mis pähe tu-
leb.

Piret Saar: Tõmmake pa-
ralleele loetud kirjanduse ja 
võimalike teemade vahel ja 
mõelge veelkord läbi, mida 
kus kasutada saaks. Õppi-
ge pähe mõned originaalsed 
tsitaadid. Tunda võiks ka 
kirjanike elulugusid, siis 
mõistate teost paremini ja 
saate raamatu sisu reaalsu-
sega põimida. Ärge ekspe-
rimenteerima hakake, käi-
ge mööda sissetallatud rada.
Kas kukkusid eelmisel 
aastal äärepealt mõnda 
sellisesse „auku“, kuhu 
nüüd tahaksid nooremate 
jaoks hoiatussildid juurde 
panna?  

Leonid Bortnikov: Ek-
samiks tuleb õppida, mitte 
nii, et tuled ja teed ära. Sel-
lised eksamid on reeglina 20 
punkti väärt.

Piret Saar: Kindlasti ei 
tasu midagi selle mõttega 
kõrvale jätta, et vaevalt se-
da eksamil küsitakse- pä-
rast kahetsete haigeks, et ei 
viitsinud seda teemat puu-
dutada.

Sinu kõige-kõige mälestus 
eksamiteajast?

Tudu: Kui me nelja klas-
sikaaslastega söökla ees tre-
pil istusime ja niisama rääki-
sime, tuli Takkis ja istus oma 
heledate viigipükstega tre-
pile meie kõrvale ning mul-
jetas oma gümnaasiumiajast 
:D

Piret Saar: ”Gängikas” 
saun peale mate eksamit. 
See oli enamikel viimane ja 
rahvas meenutas rahulolu-
ga möödunut.

Luigi Heimaa: Kirjan-
diks valmistumine... kolm 
vaba päeva tegin naabriga 
karjamaal diiselit.

Üks nõuanne või soovitus 
KG praegustele abiturien-
tidele.

Tudu: Proovige edasi õp-
pima minna... õppige nii-
kaua, kui te veel noored ole-
te ja viitsite. Ses suhtes, et 
tudeng on palju lõbusam ol-
la, kui kuskil tööl käia ja saa-
da enam-vähem 4000 kuus... 
õpppige!

Liis Kõu: Ninnud püsti ja 
sära silmadesse:)...varsti on 
juba Saaremaa vaim pühitud 
ja olete mandrilapsed, aga 
praegu veel koduseinte va-
hel ja see tunne on ikka mega!
Luigi Heimaa: Kõik, mis ei 
tapa, teeb tugevaks.

Leonid Bortnikov: Et teil 
veaks kirjanditeemadega!

Liis Madisson: Ole me-
gatublid sellel päris närvili-
sel, kuid õpetlikul ajal, mis 
paneb punkti lahedatele KG 
aastatele.

Piret Saar: Võtke vabalt, 
hullem ootab veel ees!

Kristiina Kruuse,
12.c klass

Luigi Heinmaa võtmas kirjandit vabalt ja kirjutamas, mis pähe tuleb. Foto: Marit Tarkin
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Õpetaja on ka inimene...
Meie KG jätkab eelmises 

lehenumbris ÕNNE - aine-
komisjoni algatatud projek-
ti raames  õpetajate  tutvus-
tamist. 

Malle Tustit 
Kuidas sa lõõgastud?

Et end laadida ja pinge-
test vabastada, leian mit-
meid erinevaid mooduseid. 
Kui olen väsinud mürast en-
da ümber, armastan sellest 
väljaelamiseks kuulata vai-
kust – lihtsalt istuda mõned 
vaiksed hetked ja mõel-
da, tore, kui mõtted on po-
sitiivsed. Mõnikord kuulan 
taustaks ka vaikset muusi-
kat. Veel meeldib mulle lu-
geda, vaadata televiisorit, ja-
lutada looduses. jne.

Millest sa unistad?
Unistada võib suurtest 

ja uhketest asjadest. Tore, 
kui unistused ka vahel täi-
tuvad. Tore on teadmine, et 
varsti saabub kevad ja loo-
tus, et ilmad lähevad soo-
jaks, et loodus lööb õitsema 
ja me kõik muutume rõõm-
samaks. Et tuleb suvi ja jaa-
nipäev ja puhkus... 
Mis sind naerma ajab?

Naerma ajavad vaimuka-
te õpilaste vaimukad ja hea-
tahtlikud naljad ja“ suurte 
ja tarkade“ inimeste lausru-
malused. Viimased küll võib 
– olla läbi pisarate, et miks ja 
kuidas küll ometi... Aga ka 

vahvad anekdoodid, nalja-
kas film, lavastus, raamat ja 
saade jne. 

Millele sa kõhklematult ra-
ha kulutad?

Ei oska öelda, et ühe-
le kindlale asjale. Aga see 
peab olema midagi minu 
jaoks väga ilusat, olulist, va-
jalikku. Olgu siis kingitus, 
mis minu arvates rõõmustab 
ka saajat, mõni asjake, mis 
kodu kaunistab, lilled, raa-
mat, ilus ese, riie jne.

Üks naljakas seik koo-
lipõlvest...

Sageli armastavad õpi-
lased oma tundidest äraole-
kuid põhjendada mingite 
olematute vabandustega. Nii 
juhtus ka palju aastaid tagasi 
ühe põhikooli noormehega, 
kellelt küsisin: „Miks sa tun-
nist puudusid?“ Vastus oli: 
„Käisin günekoloogi juu-
res.“ Kui mina pisut üllatu-
nud näoga ja sõnatult seisma 
jäin ja osa noori inimesi mü-
rinal naerma kukkus, noor-
mees kohmetus. Pärast oli 
ta teada saanud, et oli veidi 
piinliku vabanduse pakku-
nud. Võõrsõnade mittetund-
misega võib nii juhtuda.

Üks lõbus kogemus õpe-
tajaks olemisest...

Ei oska öelda üht ja lõ-
busat, aga rõõmsaid tunde, 
päevi on töös olnud palju. 
Seda siis, kui näed, et sinu 
tund läks nii, et õpilast nä-
gudelt peegeldub rahulolu, 
heakskiit ja teadmised. Kui 
suudad mõne huvitava võt-
te leiutada, millega õppimi-
ne paremaks, põnevamaks 
muuta. Lõbusad on alati 
need tunnid, kui grupid esi-
tavad omaloodud näiden-
deid jne. Positiivne koge-
mus annab julguse samaga 
edasi katsetada.

Kui sa poleks õpetaja, kes 
sa siis oleksid?

Arvan, et oleksin ikkagi 
õpetaja. Kuigi lapsepõlves 
unistasin mitmetest ameti-

test, sealhulgas näitlejaks 
saamisest. Olen rahul selle 
valikuga kes olen praegu – 
õpetaja. 

Sinu suur kirg...

Mul ei ole üht suurt kir-
ge. Meeldib aga tegelda mit-
mete asjadega: lugeda, filme 
ja huvitavaid saateid vaada-
ta, toredate inimestega ves-
telda, oma lemmiklooma 
(kassiga) tegelda, aeg – ajalt 
midagi head keeta – küp-
setada jne.

Kati Haamer 
Kuidas sa lõõgastud?

Iga päev peale tööd ar-
mastan kodus kõige-
pealt veidike istuda ja kuu-
lata vaikset muusikat. Õhtul 
lausa kutsuvad mind jaluta-
ma aknasse paistvad tervise-
pargi tuled. Nädalavahetus-
tel sõidame perega maale. 
Kütame sauna, unustame 

linna ja koolielu.

Millest sa unistad?

Unistan suvest ja su-
vesoojusest. Mulle meel-
dib töötada aias. Kogu su-
ve naudin enda kasvatatud 
lillede ilu ja värskete köö-
giviljade maitset. Kindlasti 
ootan endale palju meeldi-
vaid külalisi.

Mis sind naerma ajab?

Kui oled noorem, siis 
tunduvad paljud asjad nal-
jakad ja ajavad naerma. Aas-
tatega hakkad aru saama, 

et kõik, mis naljakas näib, 
ei olegi alati naermist väärt. 
Siiski üks väike nali ja na-
er peab olema igas päevas. 
Tihti saab koolis naerda las-
te  naljakate ütlemiste üle. 
Mind ajab naerma veel tõeli-
selt hea komöödiafilm.
Millele sa kõhklematult ra-
ha kulutad?

Poes käies kulutan kõhk-
lematult raha ühe väike-
se maiuspala või puuvilja-
de peale. 
Üks naljakas seik koo-
lipõlvest...

Enda koolipõlvest 
meenuvad mõningad nal-
jakad lood. Laste töid pa-
randades ja täppe tähtede-
le pannes tuleb meelde, et 
mina algklasside õpilasena 
seisin iga puuduva täpi eest 
5 min. nurgas. Nii püüdis  
õpetaja meile täppide kirju-
tamist meelde jätta. Ja jäi ka! 

Üks lõbus kogemus õpe-
tajaks olemisest...

Üks lõbus kogemus õpe-
tajaks olemisest on pärit sel-
lest õppeaastast. Meie klas-
sis on poiss, kellel juhtub 
ikka igasuguseid asju. Kui 
ükskord tal jälle oli mida-
gi juhtunud, ütlesin, et  ma 
küll ei saa aru, kuidas tema-
ga just igasugu asju juhtub. 
Siis vastas ta mulle: „Kasva 
suuremaks, siis hakkad as-
jadest aru saama!“ Nii ma 
nüüd kasvan ja püüan tasa-
pisi asjadest aru saada. 

Kui sa poleks õpetaja, kes 
sa siis oleksid?

Keskkooli lõpetajal ei ole 
just alati kindlat sihti silme 
ees. Nii oli ka minuga. See 
oli aastal 1961. Tol ajal oli 
moes põllumajandustööta-
jaks õppida. Võib –olla oleks 
minustki saanud brigadir 
või zootehnik. Aga oota-
matult avanes teise õpetaja 
jaoks koht väikeses Jama-
ja algkoolis ja nii sattusingi 
tööle pedagoogilisel alal.

ÕNNE-e
ainekomisjon

Kati Haamer. Foto: erakogu

Malle Tustit koos poja Indrekuga.
Foto: erakogu
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Gran Canarial koolielu avastamas... 

KG poisid John Ka-
ju, Gregor Kapsta, Kaspar 
Heinsaar ja Joel Muruvee, 
kes treenivad Saaremaa Sur-
fiklubis, osalesid esmakord-
selt treeninglaagris kaugel 
eksootilisel Hispaania saarel 
Gran Canaria. 

Vahelduseks rasketele 
treeningutele olid tuulevaik-
setel päevadel kohtumised 
kohalike kooliõpilastega. Ju-
ba eelnevalt San Fernando 
I.E.S.Amurga kooliga kokku 
lepitud külastus ei saanud 
teoks ettenähtud ajal, sest 
kahju oli tuulisest päevast. 

Päev hiljem kohale jõud-
nutena üllatasime aga koha-
likke oma pikkade poistega. 
Nimelt olin kooli asedirek-
toriga pidanud läbirääkimi-
si saalijalgpallimatši teemal, 
mainides meie poiste va-
nust13-15 aastat. Meie pois-

tele alt üles vaadates arvas 
koolijuht Eugenio, et läkski 
hästi, sest sama vanad poi-
sid nende koolist olnuks 
peajagu lühemad. 

Ei hakanud suurte tra-
ditsioonidega jalgpalliriigi 
kasvuprobleemidesse põh-
jalikumalt süüvima ja nii 
läksime spordisaali koh-
tuma juba endast vanema-
te ning kasvult sobivamate 
vastastega. 

Et aga meie poistel 
polnud vajalikku jalgpalli-
varustust otsustati mängida 
hoopiski frisbyt ning selleks 
moodustati eesti-hispaania 
segatiimid. Mäng oli tem-
peramentne ja kollased iga-
tahes võitsid. Peale frisby 
mängu tehti lühivisiit veel 
kooli arvuti- tele-, video- ja 
telefoonika õppeklassi. Sel-
les koolis saavad poisid ni-

melt ka erialase väljaõppe, 
mis annab tublimatele ko-
halikul tööturul päris head 
väljavaated parema palga-
ga (nii kuni 1800 eurot kuus) 
ameti saamiseks. Selles koo-
lis õppisid siis lapsed 6-12 
klassini. 

Koolitunnid algavad  
hommikul 8 ja kestavad 
iga päev 2-ni, mil algab igal 
pool siesta ehk lõunapa-
us (enamasti 14-17.00). Va-
hetunnid koolis on enamu-
ses 5- minutised ja vaid üks 
30- minutine, mil kõik õpi-
lased peavad koolist välju-
ma õue, siis kas sportima või 
muidu logelema ja oma kaa-
sa võetud võileiba nosima. 

Üheski koolis sellel saa-
rel õpilaste toitlustamisega 
vaeva ei nähta ja koolidel 
ka palju kergem euronormi-
dega hakkama saada. Laste 

toitlustamisega tegeleti vaid 
eralasteaedades, millest osa 
on avatud ka kella 16.30-
ni. Koolid- lasteaiad on aga 
turvalisuse mõttes enamas-
ti kõrge raudaia ja okastraa-
diga piiratud. Seda selleks, 
et keegi koolist enne päeva 
lõppu jalga ei laseks.

Külastasin mitut lasteae-
da ja kooli ning sain hea pil-
di kohalikust hariduselust. 

Lapsed Gran Canarial on 
nagu lapsed ikka ja  distsi-
pliiniga paistis olevat OK. 
Enamasti on kõik koolid 
rahvusvahelise seltskonna-
ga, sest soe kliima meelitab 
saarele jääma inimesi igast 
maailmajaost. 

Inglise keelt kõnelevaid 
pedagooge on haridusasu-
tustes vähe ja nii tuli mi-
nu kehvapoolsele hispaania 
keelele appi võtta tihti tõl-
kideks koolilapsi. Lasteaia 
õpetaja palk algas 900 ning 
kooliõpetaja keskmine palk 
oli 1200 eurot. 

Saarel oli 300 haridus-
asutust, millest enamik sul-
geb peale kella 14.00 uksed 
ja ei korralda ka mingit hu-
vialategevust lastele. See on 
eraklubide mängumaa. 

Paljud lapsed teenivad 
taskuraha turismibisnesis, 
olles müügi- ja reklaami-
mehed. Nägin aga ka lapsi, 
kes oma taskuraha püüdsid 
täiendada telefoniautomaa-
tidest raha otsimisega. 

Eesti olemasolust olid 
teadlikud vaid mõned Eu-
roopast saarele kolinud õpi-
lased ja ka siis aeti meid segi 
soomlaste või leedukatega!

saareelu uuris õpetaja 
Johannes Kaju

Külaskäik I.E.S. Amurga kooli arvuti-, tele-, video- ja telefoonika õppeklassi. Foto: Ulli Lätt


