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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
K 06.05.. Toimub e-õpe
16.apr–8.mai kl 14.30 Vint.ee
gomoku kevadsari koolinoortele
4.–10.mai Liikumiskilomeetrite
mõõduvõtt SÜG vs KG
4.–24.mai 6.–9. kl bioloogiavõistlus
"Siniroheline maa"
N 07.05
R 08.05

10.00 8. klasside katseline e-test:
suhtlus- ja enesemääratluspädevused
Geograafiaolümpiaadi lõppvoor

TÄNU TEGIJALE!
Rita Ilves – vendade Liivide luulekonkursil ja
üleriigilise retsensioonide võistluse Ulakass
osalejate juhendamise ja suurepäraste
tulemuste eest.
Merle Prii – üleriigilise retsensioonide võistluse
Ulakass osaleja juhendamise ja eripreemia
eest.
Maive Kaev, Katrin Rosin, Ruta Kelt,
Merle Lepik, Merje Lindmäe, Diana Õun,
Arti Allmägi, Lotta Meet, Martin Vesberg,
Andreas Noor – meeleoluka abituuriumi
e-aktuse eest.

ÕNNITLEME!
Uku Pokk (12.A) – vendade Liivide luulekonkursil peapreemia.
Kirke Medri (9.B) – vendade Liivide luulekonkursil eripreemia.
Liisa Õunpuu (12.A) – raamaturetsensiooni
Ulakass gümnaasiumiastme eripreemia.
Kirke Viik (8.B) – raamaturetsensiooni Ulakass
põhikooli astme Soome Instituudi eripreemia.

TAAS PARIMA VANAISA
KÄSIRAAMATUST
Eesti õpetaja keskmine vanus suureneb pidevalt
ja tosina aasta pärast on keskmine õpetaja vanaisa või vanaema. Sellest ka uudishimu, et mis see
võiks enesega kaasa tuua. John Gribble „Parima
vanaisa käsiraamat” maalib üsna värvilise pildi,
mis tundub laste õpetamisele koolis pigem
kasuks tulevat. Kirjutasin sellest ligi kümme
aastat tagasi ja nüüd on see aeg juba peaaegu
käes.
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Tõelisel vanaisal keerleb magama minnes pidevalt peas „Karumõmmi unelaul” ja ta veedab
rohkem aega kohalikus mänguasjade poes kui
aianduskeskuses. Tõeline vanaisa hakkab 40
aasta taguse mineviku asemel rääkima 20aastasest tulevikust. Tõelise vanaisa meelistegevuseks saavad joonisfilmide vaatamine ja fotografeerimine. Inimesed märkavad pigem ta
naerukurde kui kortse laubal.
Raamatust leiab vananemise eelised:
- asjad, mis sa nüüd ostad, ei kulu enam ära;
- sa võid pidada pidu ja naabrid ei kuulegi seda;
- sul ei ole vaja enam midagi õppida läbi
raskuste;
- keegi ei eelda, et sa jooksed põlevasse
hoonesse;
- su nägemine ei lähe enam palju kehvemaks;
- sinu liigesed ennustavad ilma palju täpsemalt
kui ilmajaam;
- sinu sõbrad hoiavad kindlalt su saladusi, sest
nad ei mäleta neid enam isegi.
Vanaisad oskavad nõu anda lapsevanematele:
- teismeliste kasvatamine on nagu tarretise puu
külge naelutamine;
- kortsud ei tee haiget;
- pere on nagu pähklišokolaad - peamiselt
magus, vaid mõne kõva pähkliga;
- naermine on hea treening; see on nagu
sörkjooks sisemuses;
- tänane suur tamm on eilne tõruke, mis jäi oma
kohale kindlaks.
Parim kingitus, mida vanaisa oma lapselapsele
saab teha, on armastus lugemise vastu. Seda
harjumust saab kujundada regulaarsete raamatukogukülastustega ja raamatute kinkimisega
sünnipäevadeks, selle asemel et kinkida ühekordselt kasutatavaid plastlelusid.
Victor Hugo on öelnud: „On olemas isasid, kes
oma lapsi ei armasta, kuid ei ole vanaisa, kes
oma lapselast ei jumalda.” Raamat on täis
armastust ja huumorit ning lugedes tekib täiesti
selge arusaam, et vanaemadest ja vanaisadest
pedagoogiline kaader saab olla ideaalse kooli
vundament tänases tegelikkuses.
Naisõpetajate tulevikuvisiooniks sobiks Alison
Maloney „Parima vanaema käsiraamat”. Lois
Wyse on öelnud: „Emast saab tõeline vanaema
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siis, kui ta ei pane enam tähele kohutavaid asju,
mida tema lapsed teevad, kuna ta on võlutud
imelistest asjadest, mida tema lapselapsed
teevad.”

Viljar Aro, vanaisa

Lisaks õpilastele pakkusime võimaluse ka
kõikidele teistele soovijatele teha väikese linnatuuri. Siin otsustasid oma teadmisi näidata 19
erinevat võistkonda. Ka seekord oli mitu täistabamust ehk siis 3 võistkonda:
Aia-Kihelkonna Mikrorajoon – KE, AL
Jürvisted – Annika, Ülar, Jakob
Kakud – Krister, Krevon

PREEMIAD ÜLERIIGILISELT
VENDADE LIIVIDE KONKURSILT
Juhan Liivi sünnipäeval, 30. aprillil kuulutati
välja üleriigilise etluskonkursi, kus oli 50 osalejat, preemiad.

Tuleb tunnistada, et oli ka neid võistkondi,
kellel on võimalus veel oma teadmisi täiendada
Kuressaares ringi jalutades. Palju õnne võitjatele ja küll ühel ilusal päeval jõuavad teieni ka
auhinnad!

Esinejaid hindasid näitlejad Kaarel Targo ja
Birgit Landberg ning Vanemuise dramaturg
Anu Tonts.
Uku Pokk tunnistati peapreemia vääriliseks ja
Kirke Medri sai eripreemia.
Ukul on see Liivide konkursi teine peapreemia
ja Kirke on samuti mõned aastad tagasi peapreemia saanud.

SÜGPress

PILDIVIKTORIIN Tunne Kuressaaret
Teeme kokkuvõtte viktoriinist. Pildiviktoriin
koosnes 36st küsimusest. Kokku pani oma teadmisi proovile 47 1–3liikmelist võistkonda 1.–12.
klassidest. Esindatud oli 23 erinevat klassi.
Täispunkti sai vastuse eest ainult siis, kui
vastus oli korrektne, täpne ja üheselt mõistetav.
Parimatest parimateks osutusid võistkonnad,
kes said täistabamuse ehk siis 36 punkti ja neid
võistkondi oli kokku 6:
Garandiin – Kennar Kahju, Torm Vatsfeld,
Vootele Mets (11.c)
Kodused – Albert ja Loore (4.b)
Lepatriinu – Romi Liise Roomets 8.a, Riti
Marie Roomets 6.c
5B – Karola Kuldsaar, Elsa Marie Kirs,
Siim Vatsfeld
Karantiinikunnid – Karmen Ehanurm,
Katrin Lindmäe, Kirke Medri (9.b)
GAM – Getlin Jõgi, Ats Rosenfeld,
Martin Vesberg (10.c)
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Diana Õun, huvijuht

OMALOOMINGU LEIUNURK
4.B klassi ühe tähe lood
Karoliina kalapüük
Karoliina kiirustas kalale. Kotis kandis
Karoliina kalasööta, käes korgiga kastanioksa.
Kõndinud kaldani, kavatses Karoliina kaugpüüki. Kaarega kaugenes kalapüügivahendi
kork Karoliinast. Kaua konutas Karoliina kaldal kuusekännul. Korraga kolksus kork. Karoliina kahmas kiirelt kastanioksa kõrgemale.
Korgiga koos kargas kaldale ka kopsakas kaan.
Karoliina krapsas kiljudes kännult küünalsirgeks. Kabuhirmus kihutas Karoliina koju.
Eliise Aus
Kaarli kari
Kase Kaarel kolis Kuressaarest Kaarmale.
Kaarel kavatses koduloomi kasvatada. Kirvega
kopsis kokku kõrge kuuri, karjaaia, koerakuudi.
Kaarel kärutas käruga külla, koduloomi
koguma. Kokku kogus kaheksa kana, kaks
kitse, koeragi. Kõigil kõhud korisesid, kisa
kostus kaugele. Kaarel korjas kitsedele kapsast,
kanadele kaerateri, koerale kallas krõbinaid.
Kitsed kepsutasid karjamaale, kanad kaagutasid kuuris. Koer Kusti kükitas kuudi katusel.
Kaarlil kulges koos koduloomadega Kaarmal
kenasti.
Albert Birkenfeldt

