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8. VÄLISSUHTED JA 

las-

imäe kooliga Ida-Soomest algas

kultuuripäevadel ja tollaseid simmaneid
m äel tänaseni. Meie kooli
õpilased-õpetajad käisid vast

e sidemed ka perekondlikul 
tasemel. Külalised elasid toona ju võõrustaja
pere kodus. NL kodaniku sõnavaras puudus
sõna hotell. 

Esimene kontaktivõtt Vantaajoen keskkooliga
oli minu jaoks koomiline. Sain Vantaas asuva
kooli soome keele õpetaja Irma Nirvi-Suurose 
telefoninumbri ja eelinfo, et otsitakse 
sõpruskooli Eestist. Kogu kasinat soome keele
oskust kasutades panin paberile jutu, mida
telefonis esitada plaanisin. Pärast tundide-
pikkust kaugekõne ootamist ja soomekeelse
kõne harjuta i-Suuronen
mulle taa-
joen kooliga (praegune nimi Vaskivuoren 

Aastal 1989 sain kõne Iiri Suursaatkonnast 

kutse Iirimaale.
Võimalus Iirimaale sõita tundus esialgu 

ine — sõitis kümmekond
SÜG-i õpilast ja kaks õpetajat 1990. aasta mais

õpetajaid kui õpilasi
avatumaks ning avas uusi perspektiive. 

VÕÕRKEELEÕPETUS

8.1. Välissuhete algus 
Kaie Rõõm-Laanet

Kaheksakümnendate aastate keskel olid tollase
nimega Kingissepa I Keskkoolil mitmed
tegusad sõprussuhted mitme mandri kooliga 
ning Roja Keskkooliga Lätist. Muutuvas ajas
hakkasime aga üha rohkem otsima kontakte 
lääne poolt. Isiklike suhete baasil tekkis 
kontakt Kokemäe põhikooliga (Turu piirkond
Soomes) ja kooli direktriss Marja-Liisa Mykrä
oli lahkesti nõus korraldama meie ja soome
laste omavahelist suhtlust. Klassidevahelisest 
kirjavahetusest alguse saanud koostöö arenes 
edasi õpilaste—õpetajate vastastikuseks kü
käiguks. Meenub meie kooli isetegevuslaste 
(Tiiu Haaviku tantsulapsed, Mari Ausmehe
lauljad jt.) ülimenukas esinemine Kokemäe
koolis, kus kohalikud inimesed käisid
pisarsilmil elamuse eest tänamas. Eelarvamus,
et meie koolilapsed laulavad vaid vene
rahvalaule, oli levinud isegi nii lähedal kui
Soomes.

Suhtlemine El
kaheksakümnendate aastate lõpus. Kooli
bioloogiaõpetaja Maija Palmu korraldamisel
käisid soomlased mitmel aastal meie kooli 

ning kahe kooli vahelised ja kümned isiklikud
kontaktid kestavad tänaseni. 

eenutatakse Elim
ukülaskäikudel ja

meile kingitud õppevahendeid kasutati
Saaremaal aastaid. Pikka aega on püsinud kahe
kooli õpetajat

mist, vastas Irma Nirv
puhtas eesti keeles. Suhtlemist Van

Lukio) saab pidada kõige tulemuslikumaks

Moskvas küsimusega, kas oleme huvitatud
Limericki linna poiste rockbändi kontserdi
korraldamisest Eestis. Tol ajahetkel oli Iirimaa
meie jaoks midagi ülikauget ja eksootilist. 
Majutus tuli korraldada õpilaste kodudes ja 
põhiküsimus, millele vastata tuli, oli: mida
iirlased söövad...

Võõramaalaste vastuvõtuga saime hakkama,
kontsert oli raju ning reisi korraldaja Peter
Ireton esitas meie õpilastele

utoopiana. Pärast aastapikkust asjaajamist — 
viisad Moskvast, lennupiletid läbi Moskva ja
sponsorite leidm

kaheks nädalaks Limericki. Keelepraktikast
tähtsamakski pean maailma avardumist ning 
läbi aastate säilinud isiklikke kontakte. 

Olen veendunud, et meie kooli tollane aktiivne
välissuhtlus muutis nii

Iiri rockbänd Treaty 300 SÜG-i aula laval 
kaader 1989. aasta VHS koduvideost 

8.2. SÜG-i muusikakollektiivide 
sõprussidemetest muusikutega 
välismaalt.
Mari Ausmees

Kõige esimene ja ka kõige püsivam kontakt sai 
loodud Soome Vantaajoen Lukio õpetaja Irma
Nirvi-Suurose ja SÜG-i klassivälise töö
juhendaja Kaie Rõõmu eestvõttel 1990. aasta 
aprillis, mil Vantaajoen Lukiost väike grupp 
lauljaid koos oma dirigendi Jukka Lehtose ja 
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mitmete saatjate-õpetajatega külastas meie
kooli hõimupäevi.

Vastukülaskäik meie noortekoori Kreedo poolt
toimus juba samal aastal 4.–9. septembrini.
See oli enamike õpilaste ning õpetajate jaoks
esimene Soome Vabariigi külastus üldse. 
Külastati Heureka teaduskeskust, Fazeri
kommivabrikut, loomulikult osaleti ka
ühiskontserdil. Tehti paljutki muud.

gnesid teised ja
kolmandadki. Segakoor Vantaast külastas

(praegu kannab Vaskivuoren
Lukio nime), on kestnud (veidi küll vaibunult) 

Esimestele sammudele jär

meid taas 1991. aasta sügisel ning meie kooli 
segakoor viibis Vantaas 1992. aasta märtsis.
Sõpruskooli tütarlastekoor (dirigent Jukka
Lehtinen) laulis Kuressaare lossi kapiitlisaalis 
1997. aasta 15. märtsil. Noormeesteansambel
Varsakabi oli Vantaas vastukülaliseks 14. mail
1995, mil koos võimlemisklubi Gymnastika
kaunite neidudega tehti mitmeid ühisesinemisi.

Jukka Lehtisega on koolil ja minul (Mari
Ausmees — Toim) isiklikult säilinud küllalti 
tihedad sidemed. Nii kutsuti eelpoolmainitud

dirigent 1997. aastal SÜG-is toimunud
Esimese Üleriigilise Noortekooride Festivali
žüriisse. On kohtutud ka Vantaajoen Lukio 
poolt lavastatud muusikalide esietendustel
Soomes.

Eelpool kirjeldatud sidemed meie esimese
sõpruskooliga

siiani.

Soomest tulid ka meie teised sõbrad:
Tammisaari tütarlaste koor Björnligan dirigent
Björn Akenbergiga. See toimus jaanuaris
1991. Vastukülaskäigule suundus meie
kammerkoor Kreedo juba samal hiliskevadel.
Sümpaatne ja Kuressaare sarnane linn on see 
Tammisaari!

Kammerkoor Kreedo on võõrustajaks olnud
veel Big Bändile Inglismaalt Redingest (8.–
10.01.1998), koorile Saksamaalt Lautebachi 
linnast (7.07.1999) ning Heinola Lukio koorile 
Soomest (10.-13.05. 2001).

992. aastal Vantaas
äli, Mari ees Andres Karu

SÜG-i noortekoor Kreedo 1
Keskel Mari Ausmees ja Velvo V
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See-eest Varsakabi ise on saanud reisida päris 
palju: lisaks eelpoolmainitud Vantaajoen
Lukio külastamisele 1995. aastal sai esinetud
koos meie tütarlastekooriga Salos ning kõige 
elamusrikkam reis toimus 2001. aasta
novembris Skövdesse Rootsis, kus tuli üles 
astuda selles linnas toimuval Kultuuriüritusel. 
Tütarlastekoor on olnud võõrustajaks
Jalasjärvi tütarlaste koorile (dirigent Inge 

kahel korral Soomes näidatud. Esmakordselt,

Jaanson) juunis 1993, mil koos sai marsitud ka
Tallinna laulupeorongkäigus. Me ise saime
Jalasjärvil esineda 1994/95. õppeaastal. Veel 
on külastatud Soomes Salo kooli, kus koos 
Varsakabjaga esinesime 1998. a. oktoobris.

Ka meie kooli menukat kabareeprogrammi on

1997. aasta sügisel Vantaas, mil lisaks kaba-
reetrupi esinemistele tutvustasid võõrustajatele 
meie kooli õpilaste parimaid saavutusi ka meie
käsitööõpetajad.

Teist korda oli jalge all juba pikem reis 
veebruaris 2000, mis hõlmas Heinolat, Lahtit 
ning Tamperet.

Ansambel Varsakabi Skövdes nov. 2001 
Jaanus Ranniit, Priit Pruul, Timmo Krull,

8.4. Ühest erilisest sõprusest 
jõuluvanamaa lastega 
Sirje Ess 

Mõnikord algavad asjad ühest väikesest
juhusest. Seitsme-aastane koostöö ja nüüdseks 
juba kahe 4B klassi (õppeaastal 20

Leho Heinmaa, Madis Enson 

Spordialastest välissidemetest
eespool teinud Tiiu Haavik ja Enn Laanemäe

lassivälise tegevuse kirjeldusese alapunktides

04/05 on
nende klasside numbrid juba 5B ja 9B)

üdames
igatses tagasi Rovaniemi.

Teise korra külaskäigust jääb kauaks meelde

etaja Sari, kes
minu köögis istus ja küsis: “Mida tahaksid sa 

augel Rovaniemis, ja
lapsed, ja vanemad siin Kuressaares, et sain
teiega koos Rovaniemis külas käia ja et just
praegu seda kõike kirjutades on mul kindel 

ijuhatajaks hakates ka soome
sõbrad üle võtsid. 

8.3. Välissidemed sporditöös 
on ülevaate

põhjus oodata Jõuluvana peagi siia! Tänud ka
õpetajatele Inge Vahterile ja Reet Igavale, kes
5. klasside klass

k

külaskäik, õppereis, keeleõppe lisatunnid või
kuidas seda kõike nimetadagi, algas sellest, et
meie klassi tuli linalakk Kati, kes rääkis oma
emakeelt soome aktsendiga ja kes s

Palusin Katil oma soome õpetajalt küsida, kas 
ta oleks nõus meie klassiga kirjavahetust
pidama. Kirjad liikusid maalt maale kiiresti ja
tuli ju ometi järgi vaadata, kuis elab jõuluvana 
ja kuidas elavad jõuluvanamaa lapsed.

Läkski sõiduks. Teadsime, et läheme kaugele
ja külmale maale, lootsin ise väga näha
virmalisi. Rovaniemis oli muidugi külmem kui 
meil ja lund ulatus katusteräästasteni, mille
kohta sealsed inimesed veel ütlesid, et pool on 
juba ära sulanud, kuid inimesed ise nii soojad-
soojad. Ja virmalisi nägime järgmisel päeval 
pärast tagasisõitu hoopis siin Saaremaal!

see, et kogu kool oli väikeste sini-must-valgete
lippudega meid tervitamas ja laulmas! Ja
küllap on kõige rohkem andnud innukust
koostegemist jätkata sealne õp

siis teha, kui need neljanda klassi lapsed
viiendasse lähevad?” Ja kui minul oli kurb 
mõeldagi sellele, et ikka alati kasvavad lapsed
liiga ruttu suureks, ütles Sari: “Sügisel on sul
esimene klass, ja me hakkame siis minu
lastega uuesti kirjavahetust pidama ning peagi 
tulete te uuesti meile külla!”

Olge tänatud, sõbrad k
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Esimesel Rovaniemi külaskäigul toimus sõit põhjapõtradega. Osa pääses reele, osa jooksis järele 

50-aastane kool Rovaniemis.
Meil on 98 õpilast koolieelikutest viienda 
klassini. Koostöö teie Saaremaa Ühisgüm-
naasiumiga algas 1998. a., kui meie õpilase
Kati Keele pere kolis tagasi Saaremaale.
Koostöö läks liikvele kirjavahetusest õpilaste 
ja õpetajate (Sirje ja Sari) vahel. Kevadel 2000
saime vastu võtta toredaid külalisi ja kohe 
järgmisel aastal tegime vastukülaskäigu teie
saarele.

Ajad on läinud, aga koostöö on jätkunud! 
Kevadel 2004 tulid Sirje õpilased taas meile
külla. Kogu kool ootas külalisi innukalt ja 
korraldas vastuvõttu.

Ka meie koolist lahkunud põhikooli 8. ja 9.
klassi õpilased, Vanad Kuressaare Reisijad,
tahtsid ettevalmistustes kaasa teha. Nüüd me
siis ootamegi innukalt eelseisvat maikuud ja
meie reisi Saaremaale. On tore jälle näha oma
kirjasõpru. Kaasa tuleb 9 vanemat õpilast ja ka 
üle 10 täiskasvanu — õpilaste vanemad.

Külaskäigud teineteise juurde on näidanud, et
meil on teineteisele palju anda nii õpetuslikult 
kui kasvatuslikult. Kirjavahetus ja külaskäigud
avavad laste silmad: nad saavad aru keele-
oskuse tähendusest ja tutvuvad peaaegu võõra, 
aga samas ka oma kultuuripärandiga. Majutus 
peredes on põnev sündmus mõlemale poolele, 
aga samas nii rikastav. Kuigi kõik ei ole nii 
nagu oma kodus, on lapsed siiski lapsed ja
ühine keel ning ühine tegevus algab peagi. 

Ise olen tõesti Sirjega põnevaid arutelusid
pidanud meie koolide tegevusest, õppe-
materjalidest, õppemeetodeist ning igapäevase 
töö tegemisest erinevates õppeainetes. Õpe-
tajatevahelise koostöö arendamine olekski 
järgmine loomulik koostöö jätkamise ja
arendamise võimalus. Ka lastevanemad on 
pidanud sellist tegevust väga meeldivaks ja
arendavaks. Oleme Soome haridusministee-
riumist taotlenud rahalist abi meie koostöö 
toetamiseks ja mõlemal korral on meile ka 
positiivselt vastatud. Teie seal lõunas, meie
siin põhjas. Teil on suur kool, meil väike kool.
Teil vana ja ilus loss, tuulikud ja meri. Meil 
lumi, pakane, virmalised ja jõuluvana. Seitse
aastat koostööd selja taga, aga palju veel ees...

Viirinkankaan kooli nimel on Sari Alatervo
kirjutanud:

Oleme väike
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8.5. Sidemed sõpradega Rootsist

ühinemine

pikut ka Eestis ning see oli
meie jaoks väga hea võimalus uue materjaliga

kumisele alustas 1999. aastal
Axevalla Folkhögskolas õpinguid Kaire Ruus. 

Kristi Aro 

8.5.1. Rootsi keele õpetusest 

Teadaolevalt hakkas Kuressaares rootsi keele
õpetusega pihta tolleaegne Kuressaare Laste 
Muusikakooli akordioniõpetaja Heinz Arm.
Tema enda rootsi keele oskus pärines
lapsepõlvest, kuna ta põlvnes ise eesti-
rootslaste perekonnast. Rootsi keele õpetusega 
alustati Kuressaares 1990.aastal. Järgmisel
aastal toimus rootsi keele intensiivkursus ning
seal oli õpetajaks Tallinna Pedagoogika-
ülikoolis külalislektorina töötanud Uile Kärk-
Remes. Mitmeid kursusi viis läbi Ölandi
Folkhögskola endine juhataja Göran Palm.

Saaremaa rootsi keele huviliste
Eesti Põhjala Ühinguga tõi kaasa kontaktid 
Gotlandi Põhjala Ühinguga. Sealsete rootsi
keele õpetajate Marina Reveli ja Trudde
Johanssoni õpetuse eesmärgiks oli koolitada 
rootsi keele õpetajaid. Visbys veedetud nädal
oli töörohke ning tagasi saabuti õppe-
materjalidega ning ka paljude õppe-
vahenditega.

Aastal 1992 alustas Saaremaa Ühisgümnaa-
siumis rootsi keele õpingutega 4 õpilasgruppi. 

Õpetajateks said Külli Rikas, Inge Raie, Allan
Lipu ja Kristi Aro. Huvi rootsi keele vastu oli
aastatel 1992–1996 väga suur.

Õppeaastal 1994/95 hakkasid C-keelena rootsi 
keelt õppima 7A klassi õpilased. Sellel aastal
oli võimalik soomest klassikomplekt õpikuid
saada. Õpiku autor Anneli Bauters soovis
katsetada oma õ

töötada. Komplekti kuulusid peale õpikute ka
õpetajaraamat, töölehed ning helikassetid. Osa 
nendest lastest jätkas rootsi keele õpinguid
veel ka keskkoolis ning omandasid heal
tasemel rootsi keele oskuse.

Tänu sõprussidemete tekkimisele Stockholmi
kooliga, saime 1997. aastal Stockholmi õppe-
reisi korraldada.

Aastatel 1998 ja 1999 korraldati Käsmus rootsi
keele õppijatele suvelaager, mille korraldajaks
õpetajaks oli Imbi Sooman Austriast. Sellest
laagrist võtsid osa meie kooli õpilased Virge
Viljus, Kai Takkis, Mari-Liis Palts, Triinu
Tasa ja Annika Kupits. 

Tänu Kuressaare sõpruslinna Skövde Lions
klubi pak

Rootsi keelt õppinud 7A klass 1995. aastal 
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Annika Kupits jätkas õpinguid Tartu Ülikooli 
skandinavistika osakonnas, spetsialiseerudes 
norra keelele. 

Rootsi keele õpetajad
Inge Raie, Kristi Aro ja Külli Rikas 

Rootsi keele õppuritega on käidud Tartu
likooli tamisel ja Rootsi 

a
d

i “Bullerby lapsed” ja jutustatud 

Ü Lucia päeva tähis
saatkonna avatud uste päeval. 

Ka oma koolis on tutvustatud Lucia päev
traditsiooni. Algklassidele on tõlgitud Astri
Lindgreni film
lugu väikesest vanamehest.

Lucia

oolsel
e

suurt tahet. Igal kevadel sõidavad Eestisse 
õppereisil
Samskola ks on
küsitleda erinevate elualade inimesi nii

Eesti teem
ajal on õpilaste abi väga suur. Nende
vastutusel aegne
jõudmine on
hakkama

vastu suu si
keele õ nutele
koolituskeskuse “Osilia” vahendusel ja ka 
sanatooriumi töötajatele. Õppeaastal 2004/05

pilasi
Kuressaar

8.5.2. Sõp

Kontaktid rootsi kooli Saltsjöbadens Samskola
kisid

1995. aa val
õpilasel o
Haandiga kaasa sõita ja ühes Saaremaa koolis 

.
Selleks ju
ühe õppe lis
õppinud. valmis ja 
esitamist harjutati koos. Ivar sai ettekandega
suurepäraselt hakkama. Siis algas kirjavahetus

-
soniga n n—
Kuressaare—Tallinn saigi teoks 1996. aasta 
aprillis. E
konnatead eelviimase
kooliaasta grupp. Õppereisi eesmärgiks on 

ega
haridusalase vahetuse ja praktika edendamine.
Kursus a oolis, kus
uuritakse ,

soovivad intervjueerida mingil teemal. Rootsi

päev meie koolis detsembris1999

Kuna õppetöö toimub enamasti õhtup
ajal, siis peab tunnustama kõikide õpilast

e Stockholmi Saltsjöbadens
õpilased. Nende eesmärgi

Tallinnas kui Kuressaares. Küsitluste põhjal on
neil vaja aasta lõpul valmis saada uurimistööga

adel. Rootsi sõpruskooli õppereiside

on rootsi õpilaste õige
kohtumistele ning vajadusel

saadud tõlkimistööga.

Kuressaares tervikuna on huvi rootsi keele
renenud. Viimastel aastatel on root
pet jagatud ka täiskasva

hakkas rootsi keelt õppima ka grupp õ
e Gümnaasiumist.

ruskool Rootsist

ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi vahel tek
stal, kui ühel rootsi keelt õppi
oli vaja majandusjuhataja Aad

toimuvast õpetusest väike ettekanne teha
lgeks õpilaseks sai Ivar Mägi, kes oli
aasta varem juba ühes taani koo
Tekst kirjutati õpetaja abil

sealse kooli õppealajuhataja Erik Gustafs
ing esimene õppereis Tallin

estisse sõidab rootsi kooli ühis-
uste haru viimase või

rahvusvaheliste kontaktide ja teiste maad

lgab eeltööga oma k
ja kogutakse materjali Eesti ajaloo

ühiskonna ja kultuuri kohta. Siis valitakse 
kitsam teema, mida süvendatult uurida
küsitluste teel. 

Huvitav on märkida, et sama plaani järgi on
toimunud kõik järgnevad üheksa aasta
toimingud. Esmaspäeval saabutakse Tallinna,
jalutatakse poolteist tundi giidi järel
vanalinnas. Õhtuks saabutakse Kuressaarde
ning järgneva kahe päeva peale jagunevad
arvukad kohtumised inimestega, keda nad

keele õpilased on siin nende abilisteks
jõudmaks õigel ajal õigesse kohta ning
vahendamaks küsijaid ning küsitletavaid.
Neljapäeval lahkutakse Kuressaarest ning 
järgneval kahel päeval toimuvad kohtumised
Tallinnas. Muutumatult on kaasas ka üks 
mees, kelleta selle õppereisi edukat kulgemist
ette ei kujutagi. See mees on Arvo Raukas. 
Tema on pidevas valmisolekus aidata kus vaja 
ja keda vaja. Õpilaste hulk on aastatega järjest
suurenenud ning sellel juubeliaastal 2005
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ootame juba kahte gruppi kahel järje
nädalal. Muutunud on õpilased
suhtumine, nend

stikulisel
, nende

e huvid ja teemad, nende ja 
õpetajad.

ilastel õnnestus külastada Rootsi

ootused hirmud. Vahetunud on

Meie õp
sõpruskooli 1997. aastal. Erik Gustafsson
korraldas juba metroos esimese keele praktis-
eerimiskursuse. Kõik pidid ise oma piletid 
ostma, öeldes piletimüüjale sihtpunkti ja
peatuse nimed. Ka oma vanuse ning vastama
ka lisaküsimustele päritolumaa kohta, mida
ebaharilikku rolli sattunud piletimüüja
omaalgatuslikult juurde küsima hakkas,
nautides ilmselt oma uut õpetajarolli. Reis 
möödus huvitavalt ja kiiresti. Meiega olid ka 
loodusklassi õpilased Helena Faust ja Lee 
Trei, kes osalesid samal ajal toimunud
rahvusvahelisel keskkonnaalasel noorte-
foorumil.

Loodame, et sellist reisi õnnestub lähitulevikus
veel korrata. 

Rootsi grupp aastal 2003 

8.6. Prantsuse keele õpetamisest 
Saaremaa Ühisgümnaasiumis 
Kersti Randmaa

Aegade jooksul on prantsuse keelel olnud
Eesti keeleõppes erinev koht. Ülemöödunud
sajandi lõpul ja eelmise sajandi algusaastail
olid tal, muidugi tänu Vene keisririigi mõjule,
esikoht õpitavate võõrkeelte hulgas. Saaremaa
Ühisgümnaasiumis on sel ajal õpetanud
prantsuse keelt väga mitmetest rahvustest 
õpetajad. Esimeste õpetajatena võiks mainida

Saaremaa Ühisgümnaasiumis hakkas pärast 
pikka-pikka vahet üheksakümnendate alguses 

fakultatiivainena ja gümnaasiumiklassides.
Kahe aasta pärast suundus Evelin end 
Prantsusmaale täiendama ja Eestisse naastes 
hakkas prantsuse keelt õpetama Tartu 
Descartes’i Lütseumis, kus tegutseb väga
edukalt tänini. 

Aastast 1993 on SÜG-is prantsuse keele
õpetajaks Kersti Randmaa. Huvi selle keele 
õppimise vastu on olnud väga suur. Seoses
Euroopa Liidu laienemisega on prantsuse
keele positsioon Euroopas hakanud taas 
tuge du
tege ed

ta jaanipäeva paiku saabus Kures-
saare linna raamatukokku umbes 2000
prantsuskeelset raamatut. Need on muidugi

Friedrich Sigismund Stern’i (õpetas 1865–
1889) ja Georges Fovr’i (õpetas 1866–1894). 
Ka esimese Eesti Vabariigi aegu säilis 
prantsuse keele õpetamise traditsioon ja

endastmõistetavaks oli gümnaasiumilõpetaja
prantsuse keele oskus. 

Järgneval okupatsiooniajal aga vajus prantsuse 
keele õpetamine täielikult unarusse. Üksikutes 
koolides Eestis sai seda õppida alles
kolmanda-neljanda võõrkeelena. Prantsuse
keele oskus tundus vene, inglise ja saksa keele
kõrval täiesti tarbetu ja snoobliku oskusena, 
millega reaalses elus pole midagi peale hakata. 

prantsuse keelt õpetama noor ja teotahteline
Evelin Rand. Prantsuse keelt sai õppida

vnema. Asuvad ju kõik Euroopa Lii
vust juhtivad ja koordineerivad keskus

prantsuse keelt kõnelevatel territooriumidel:
Strasbourgis Prantsusmaal, Brüsselis Belgias 
ja Genfis Šveitsi prantsuskeelses osas. Ja
ühtlasi on Euroopa Liidu esimeseks tegevus-
keeleks prantsuse keel. 

Juulis 2000 sõitsime kuue õpilasega kümneks
päevaks Provence’i Prantsusmaal. Paljud
SÜG-is prantsuse keelt õppinud õpilased on 
jätkanud prantsuse keele õpinguid ülikoolides.
Näiteks Kätlin Hommik, kes õppis algul Tartu
Ülikoolis ning praegu õpib Pariisis araabia 
keelt ning kultuuri. Piret Tuzova, Triinu
Tarkin ja Kertu Käspre suundusid pärast
keskkooli lõpetamist Prantsusmaale au

pair’iks. Kõik see poleks olnud võimalik ilma
eelneva prantsuse keele õppimiseta.

Kui meie linnakesse satub mõni prantslane, 
olen teda keeletundi kutsunud. Näiteks käisid
äriüliõpilased Jean ja Monique meie õpilastega 
koos uisutamas ja piljardit mängimas.

2004. aas

 81 



VÄLISSUHETEST JA VÕÕRKEELEÕPETUSEST K. Randmaa 

mõeldud toetama prantsuse keele õpinguid
noorte hulgas, et ka siin “provintsis” oleks
võimalus mõnel ärksamal hingel kultuuritoitu 
saada. Kohaletulnud 13-liikmeline prantslaste 
delegatsioon õpetas õpilastele ja ka linna-
rahvale prantsuse roogade valmistamist ning

eelest.
aamatute näituse avamisel esitasid 

SÜG-i õpilased põimiku prantsuse luulest, mis

ing elas
prantsuse peres ladina kvartali ärklitoas, kust 

Prantsuse sõpruse nädala raames toimuvad
järgmised õpitoad: prantsuse keel algajatele,
prantsuse laul, turism, ajakirjandus. Õpilased
tutvustavad Kuressaaret ja Saaremaad,
kasutades õpitud keelt. 

huvilistele toimus loeng prantsuse k
Annetatud r

prantslasi pisarateni liigutas! Kutsusime
prantslased Kaugatoma randa jaanitulele, kus
nii meie Jaan kui ka nende Jacques said pärjad 
pähe.

Juulis 2004 õppis Karl Valge Pariisis Alliance 
Française’i prantsuse keele kursustel n

avanes vaade Notre Dame’ile.

Kahekümnes märts on rahvusvaheline franko-
foonia päev. Sellel aastal (2005) saabuvad
meie prantsuse sõbrad (mõned vanad tuttavad, 
mõned uued) jälle Kuressaarde. Eesti—

Ju rantsusmaalt annetatud raamatute näituse avamine. SÜGi unis 2004 Saaremaa Keskraamatukogus. P
prantsuse keele õpilased ja prantslased 

Karl Valge prantsuskeelset luuletust esitamas

pp
a,

teine grupp Argonne’i ja kolmas Rodemack’i.
Kolm päeva on meie päralt võrratu Pariis. 

Arvan, et need, kes on leidnud endas jõudu ja 
pealehakkamist veel pärast pikka koolipäeva 
prantsuse keele tundi tulla, ei kahetse. Silma-
ringi avardamine, väga meeldiv seltskond ning
prantsuse keel ja kultuur — see ongi pidu 
sinus eneses. 

Ühte entusiastlikku õpilaste heategijat peaks
küll nimeliselt mainima — see on arst Marie-
Laure Lagardere. Suvel 2005 sõidavad 11
prantsuse keele õppijat mitmesse kultuuri-
pärandi korrastamise laagrisse. Esimene gru
sõidab Püreneedesse fresko kunsti õppim
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