Oh, keeruta, lennuta linalakk neidu

MEEDIA

Nr 2 2015

kna taga puhuvad külmad tuuled ning maad katab jäitene porikiht.
A
SÜG-i aulas kõlasid aga suveigatsusest pakatavad laulud 16.–17. jaanuaril
seoses Koolinoorte segakooride konkurss-festivaliga. Õige lauluots sai lahti võe-

tud juba 15. jaanuaril kooli 150. sünnipäeval. Palju, mida mäletada, palju, mille
nimel pingutada, ning palju, mida tähistada.
Meie oma kooli Kreedo saavutas koorifestivalil 2. koha – kodusus, armsus ning
siirus ehk omadused, mida žürii arvas Kreedo edu pandiks olevat.
Palju õnne kõigile ja armastage ning hoidke oma kooli ja lähedasi ka edaspidi!
MR

TEGIJA: Kool nagu orkester
SÜG võõrustas koolinoorte koorifestivali

Käesolev rubriik saab olema Meediaringi lehes igakordselt ilmuv. Valime oma meediatiimi liikmetega välja ühe tubli
isiku või ürituse, kes on millegipoolest kõige enam viimasel ajal silma paistnud ja väärib meie lugejatele tutvustamist.
Nii saate lugeda SÜGi huvitavate inimeste tegemistest, huvialadest ja oskustest ning toredatest üritustest.
16. jaanuaril kella 13 paiku kogunesid mitmed koorid eri paigust üle Eesti kokku Saaremaa
Ühisgümnaasiumis. Oli algamas
üheksas Koolinoorte Segakooride konkurss-festival, seekord
tagasi oma esimeses toimumispaigas.
„Uskusime, et siia Saaremaale see
jääbki, aga peale teist konkurssi jõud
rauges ja tekkis mõte saata see tore
üritus ringlema.“ on kirjutanud Mari
Ausmees „See oli ilmselt ainuõige
otsus, sest tänu sellele oleme osalenud oma kooriga imelistel konkurssfestivalidel erinevates Eestimaa paikades. Seda suurem on rõõm nüüd
taas kohtuda Saaremaa Ühisgümnaasiumis.“ Näod olid rõõmsad ja jutusuminat, mida kogunenud lauljate hord tekitas, oli koolimaja terve
esimene korrus täis.
Oma klassid, kus koorid ööbisid, üle vaadatud, asuti Kuressaare
Spordihoonesse, kus festivali avasid
Krevera õpilased. Avamise lõpuks
esitati popurrii Albert Uustulndi
lauludest, mis rahvale silm-nähtavalt peale läks. Ei läinud palju aega
mööda, kuni esimesed esinemised
algasid. Konkurss toimus Saaremaa
Ühisgümnaasiumi aulas.
Kuulama ja vaatama võisid tulla kes iganes tahtsid. Sellegipoolest oli saalis vähe rahvast, kuid
see-eest tagatud vaikus ja austus
kuulatu vastu. Õhtupoolikul toimus kontsert Kultuurikeskuses osade kooride esituses, järgmise päeva
hommikul veel üks kontsert Laurentiuse kirikus teistelt kooridelt.

HÕBEKÕRID: Tallinna Reaalkooli segakoori lauljad noppisid festivalilt Bkategooria esikoha.
Triin Vallsalu

Esimese päeva õhtul said konkursil
osalenud näha 98. lennu kabareed
ja pärast seda jätkus pidu ka pisut
hilisemate tundideni.
Hommikul oli esmatähtis poolmagamata pea padjalt ära saamine ja
hommikusöök. Paljud koorid pakkisid esmajoones enda asjad kõik kokku, et rutata pärast avamist esimesele praamile, nagu saarlased enamasti
mandril toimuvatel koolifestivalidel.

Lõpptulemused:
•
•
•

A-kategooria võitja Pärnu
Sütevaka noortekoor
B-kategoorias võitja Tallinna
Reaalkooli segakoor
B-kategooria teine preemia
meie oma Kreedo

Koolimaja tühjenes koorilauljaist;
jäeti hüvasti siinsete sõpradega ja
koorid sõitsid ükshaaval tagasi oma
kodudesse.
Nii lõppes seekordne moodne
traditsioonide hoidmine. Kasutaksin siinkohal Hannes Hanso sõnu:
„ Koorilaul on üks neist asjust, mis
on meid üle ilma kuulsaks teinud –
koorilaul toob Eesti riigile tuntust ja
värvi. Laulmine ja koos musitseerimine rikastab, võimaldab reisimist
ning aitab leida uusi sõpru.
Kasutagem seda võimalust ka
Saaremaal ja tulge meile uuesti
külla.“ Tõepoolest, kasutagem oma
võimalusi laulda siin Saaremaal ja
külastagem teisi, et nad tunneksid
kohustust oma¬korda meid veel
külastada.
Rasmus Arge

Mida kinkida koolile
juubeliks?

MEEDIA

Lisette Loviise
Saagpakk (3.a klass):
Mina arvan, et hästi ilus oleks
üks suur maal näiteks.
Sander Teras (6.b klass):
Võiks mahutada terve kooli ühe pildi peale ja siis see
suurelt välja printida. Sellele
peaks leidma koolis aukoha,
näiteks kuskil fuajees.

Meie kooli tragid õpetajad ja õpilased.

oores eas on sünnipäevad toredad
Naastalt
– saab pidutseda ja hullata ja aastatuleb privileege juurde. Peale 40.

eluaastat hakkavad aga kallale kippuma
igasugu haigused ning ihuhädad.
Eelnev jutt kehtib inimeste kohta,
kooli puhul on just vastupidi – algul
ei saa vedama, pärast ei saa pidama.

ERAKOGU

Kogemuste-, traditsioonide- ja teadmistepagas suureneb ning iga uus
õppeaasta tuleb täiustatum ja õpijate soovidele vastavam. Sel aastal täitus SÜG-il 150 aastat!
Visadus, tarkus ja töökus – on SÜGlastele omased epiteedid.
Karin Viilup

Laulumere laineharjal
Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing. Sellest
järgmine inimese hääl. On vaja
puhastada oma hinge, kuni ta
helisema hakkab.
Arvo Pärt

Maigret Mõru (10.a klass):
Koolile võiks 150. Juubeli puhul kinkida taime, istutada
see kuskile taha hoovi. Näiteks
mõne puu, mis kasvaks kooliga veel teised 150 aastat.
Kerdo Jakunin (12.c klass):
Keeruline küsimus! Võib-olla
teeks koolile head lehepuhur
Hugole.
Marit Kikas (matemaatika
õpetaja):
Lastel oleks mänguväljakut
vaja, siis oleks hea koht kus
olla ja teisi mitte segada.

pilasesindus (ÕE) aitab
Õürituste
alati kaasa oma kooli
korraldamisel, eri-

ti agaralt üleriigiliste ürituste puhul.
Kooridefestivali erinevate “töörühmade” bossud
(söökla, garderoob, valvelaud jms) pärinesidki sel
korral ÕE-st. Tuleb ühendada meeldiv kasulikuga
– esiteks saab ÜKT tunde
teha, teiseks on äge olla
osa suursündmustest.
Sünnipäevaaktuselegi
andsid omapoolse panuse ÕE liikmed, tantsides
kooliperega üks mõnus
tants ning tehes ühiskalli. Kõik tark koolipere koos,
minul läks ikka täiega nunnumeeter tööle ja õnnekihin puges põue.
Karin Viilup

Emma Siigur (8.b klass):
Minu arvates on kooli sööklas
olevad pildid juba vanad ja väsinud. Need võiks kooli sünnipäeva puhul uute kaunite joonistustega üle värvida.

Aime Metsmaa (kehalise
kasvatuse õpetaja):
Mina tahaks, et lapsed tooksid juubeli puhul võistlustelt häid tulemusi. Veel tahaksin ma palju häid mälestusi ja
meeldejäävaid hetki siin meie
omas koolis koos lastega.
Küsis Aleksandra Männik

TARK KÜSIMUS
* Millisesse kunstiliiki kuuluvad pensionisambad?
INTERNET

“Lauljal on pillimängu ees üks eelis: tema pill
on tal alati kaasas. Koorilaul võiks ju siis ollagi heade ja häälestatud pillide kaunis kooskõla. Hoidke ja arendage oma häälepilli ning
kõlagu teie hääleorkestes puhtalt ja sisukalt.”
– Raul Talmar, Eesti Kooriühingu esimees, žürii liige.

* Kas raudsed närvid võivad
rooste minna?
* Kui pika maa peab maha
jooksma, et sarvi maha joosta?
* Kas need naised, kes end pidevalt värvivad, elavad värvikamat elu?

