
näoga, sest laval toimunu on
mõeldud talle.

-Ole laval arusaadav, roll
ei koosne ainult tekstist, vaid
ka miimikast, liikumisest,
grupitööst. Samas ära üle
pinguta, jää loomulikuks.

-Ära mõtle pingsalt teks-
tile, ole vaba ja kuula enda
partnereid, mõne ununenud
fraasi saad nii hõlpsalt
asendada, ilma et mõte muu-
tuks.

-Vajadusel rutta appi
kaaslasele ja too ta keeruli-
sest olukorrast välja, näiteks
sobiliku tekstilõiguga, mis
just temal on ununenud.

-Jälgi lavalist liikumist,
püüa etendus läbi mängida
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Juhtkond tänab

Palju
õnne!

Ilse Au 14.11
Õnne Kane 17.11

Keelehuvilised võistlema!
Algamas on vene keele

ainekonkursid. Neljapäeval,
14. novembril kell 10.00 –
11.00 toimub kooli raama-
tukogus 10. ja 11. klasside (B
ja C keel) vene keele konkur-
si “Loen ja küsin” I voor.
Osavõtjad on ennast regist-
reerinud oma aineõpetajate
juures. Oodatud on ka need
õpilased, kes oma nime ei ole
veel jõudnud kirja panna.

Tule julgesti! Parimatele
autasud.

Ellen Kask,
Ursula Matvejeva

ÜRO Rahvastikufondi
plakatikonkursi 2002 auhin-
nalisele kohaga tunnustatud
8b klassi õpilasi Sigrid
Pelska't (II koha) ja Ele
Pidmann'i (III koha) eest
ning nende juhendajat, õpeta-
ja Elle Jurkatam'i.

XII Raimond Valgre lau-
lufestivali laureaaditiitli saa-
vutas B-kategooria parima
meessolistina 9b kl. õpilane
Erko Niit!

XII Raimond Valgre lau-
lufestivalil heade tulemuste
saavutamise eest meie kooli
osalejate juhendajaid-õpeta-
jaid Laine Lehto't ja Mai
Rand'a.
Teated Teater on kunst nagu

võistlus ja hasart nagu õn-
nemäng ruletil- ükski hing ei
oska ette aimata, kuidas eten-
dus välja kukub. Aga et kõik
tuleks välja siiski hästi, pid-
age meeles, et

-proovides tehakse kõige
suurem osa teatritööst.
Öeldakse, et selleks, et esi-
etendus läheks ladusalt, peab
peaproovis segadust olema.
Nii et proovige hoolega ja pal-
ju, vaielge ja leidke huvitavaid
nüansse, mida lavale tuua.

Näitleja, pea meeles, et
-lavakõne peab olema sel-

ge ja ladus, intonatsioon
rollile vastav.

-Püüa olla publiku poole

ABC Suureks Teatriõhtuks
ilma tekstita, ainult liikudes,
nii näed, kas Sinu tegelasku-
ju avaneb piisavalt.

-Ole osa tervikust ja anna
endast parim !

Edu Teile ja  osavõtt
palun registreerige hilje-
malt15. 11 e- maili aadressil
marit@oesel.edu.ee mär-
gusõnaga Suur
Teatriõhtu.Kirjas märkige
enda etenduse pealkiri, osale-
jate nimed ja nende lavarol-
lide nimed ning millise kir-
jandusteose põhjal on Teie
tükk valminud. Kes unus-
tab, ei saa kahjuks osale-
da!

Marit Tarkin

Ära anda kassipojad!
Helista kohe telefonil

38376, saada meil aadressile
Englishorphan@yahoo.com
või tule koolis läbi ruumist
216.

Juan Keefe II
ÜRO Rahvastikufond

Eestis kutsus lapsi ja noori
osalema ülemaailmsel
plakatijoonistusvõistlusel,
mille peateemaks oli “Vaesus,
rahvastik ja areng”. Konkur-
sile laekus 222 tööd üle kogu
Eesti.

• ürii, kuhu kuulusid Eesti
tunnustatud kunstnikud, hin-
das töödes kasutatud ideid ja

ÜRO Rahvastikufondi plakatikonkursivõitjad on selgunud
originaalseid lähenemisviise,
samuti kunstilist teostust ja
mõjuvust plakatina.

Väga häid tulemusi saa-
vutasid meie kooli 8b klassi
õpilased Sigrid Pelska ja
Ele Pidmann, kes oma va-
nuseastmes tunnistati 2.ja 3.
koha vääriliseks.Tööd olid
tehtud pastellkriitidega ja
zürii leidis, et need on tee-

malähedased ja tehniliselt
toredasti korraldatud.

Auhindade üleandmine
toimus 7. nov. Tallinnas rah-
vastikuministri ruumides.
Palju õnne võitjatele ja indu
uute ilusate tööde valmista-
misel kõikidele õpilastele!

Elle Jurkat am,
kunstiõpet aja

Laval 12c Pipi etendus möödunud aasta Suurelt Teatriõhtult novembris 2001
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Põhikooli lastevanemate
üldkoosolekul jagati välja le-
hed kooli elu-olu puuduta-
vate küsimustega, mida vane-
matel paluti koheselt tagasta-
da. 270-st väljastatud
küsitluslehest tagastati vaid
176. Koosolekul osalejate ar-
vust moodustas see vaid
34,8%.

Tänan neid lapsevane-
mad, kes võtsid vaevaks koo-
lielu probleemides kaasa
rääkida, kitsaskohtadele
tähelepanu juhtida või häid
sõnu öelda ja arvestatavaid
ettepanekuid teha.

Kindlasti on nendest vas-
tustest meie töö korral-
damisel palju kasu ja loodan,
et nii mõnigi probleem leiab
või on juba ka leidnud
lahenduse(d).

Lapsevanemaid jul-
gustaksin aga tekkinud koo-
liprobleemidest või headest
ettepanekutest meid teavita-
ma kohe, ilma et jääksite
meiepoolset küsimist oota-
ma.

Võite meid teavitada ka
kooli e-maili aadressil
kool@oesel.edu.ee või õp-
pealajuhatajale isiklikult
Anu.Saabas@oesel.edu.ee.
Valikud küsimustikuvastusest

1. Meeldivamad asjad/
teod, mis seonduvad KG-
ga (vastused grupeeri-
tud):
• Head õpetajad / klassiju-
hatajad / juhtkond / psüh-
holoog / kooli med.õde
• Tugev kool – avatud; aus;
koostöövalmidus; uuendus-
meelne; hea maine; iga liigu-
tus ei maksa; traditsioonid;
pidevalt arenev; hea hariduse
andja Saaremaal; lapsesõbra-
lik; kõrge õppetöö tase; on
võimalus hinnet parandada;
perioodõpe; oma kooli päe-
vik; kõrge kõrgkooli saanute
%; õpetajate ainekaardid;
tugiõppe võimalus; normaal-
ne suhtlemiskeskkond; A-
kool; sobiv tundide algusaeg;
jm.
• Laps on kooliga väga rahul

– tuleb koolist rõõmsas tujus;
tahab hommikul kooli tulla;
lapsed saavad ise otsustada;
lastakse olla iseseisvad; jne.
• Palju võimalusi aktiivseks
koolieluks – üritused; aine- ja
huviringide rohkus; isetege-
vuse ja sportimise või-
malused; aineolümpiaadid
• Infoleht
• Kooli materiaalne baas –
renoveeritud ujula; arvu-
tiklass; korras koolimaja /
ümbrus
• Koolikapid
• Turvateenistuse olemasolu
• Heal tasemel toitlustamine
/ saab toitu valida
• Õpilaste sisekorraeeskirjad
/ ühtne pidulik riietus
• Autasustatakse / kiidetakse
paremaid õpilasi
• Meeldiv kooli vastuvõtt

2. Ebameeldivamad
asjad / teod, mis seondu-
vad KG-ga (vastused gru-
peeritud):
• Suur kool / suured klassid -
palju õpilasi klassis; kas ter-
vislikus koolis on 1240
õpilast?; ebasobiv tundide al-
gusaeg
• Aineõpetajaid puudutavad
probleemid (kord tunnis, hin-
damine, õpilaspäevik, suht-
lemine)
• Vahetundides toimuv ei ole
alati kontorolli all
• Klassijuhatajatega seondu-
vad probleemid
• Suhtlemisraskused – tagasi-
hoidlik laps ei leia oma kohta
• Kappide kasutus on kallis
• Materiaalset baasi puuduta-
vad probleemid – puudub
võimalus dresse hoida; õppe-
ruumide ventilatsiooni puu-
dumine; pesemisvõimalused
pärast keh.kasv. tundi
• Koolivägivald (kiusamine,
togimine, suhtlemine)
• Söökla ja garderoobi prob-
leemid
• Vastuvõtu kord 1. ja 10.klas-
sidesse (katsed; võtta kooli
elukoha järgi / õed-vennad;
oma kooli “3”-lised õpilased
ei pääse gümnaasiumisse)
• Õpilaste suitsetamine täna-
vatel
• Õpilaste vabaaja sisusta-

mine - peod võiksid toimuda
vaid reedeti ja tasuta; vähe
üritusi; ei ole ringe peale
koolitunde
•  Kooli kaugus kodust
Vahemärkus: nagu näha on
üks ja sama asi / tegu kellele-
gi kord hea või kellelegi just
halb.

Ainult meeldivat oskas
nimetada 22 vastajat; ainult
ebameeldivat nimetas 7 vas-
tajat; mitte ühtegi meeldivat
või ebameeldivat asja / tegu
ei osanud nimetada 15 vasta-
jat.

3. Õpilaste teadmiste hin-
damist peeti “pigem õig-
laseks” või “õiglaseks” ja vaid
ühel korral märgiti “pigem
ebaõiglane”.

Tõstatud probleemid olid
seotud teatud õppeainetega
ja on ainekomisjonidele edas-
tatud ning nende poolt ka läbi
arutatud.

4. Enamik  vastanutest
leidis, et õpetajate aine-
kaartidega tutvumise või-
malus peaks kindlasti olema.
Vaid 7 inimest arvas, et pole
oluline (põhjuseks toodi
Interneti võimaluse puu-
dumine).

5. Klassijuhataja töö
koostöövormideks peeti
klassikoosolekuid, ühisüritu-
si koos laste ja vanematega;
telefonivestlusi. Paljud vane-
mad ootavad klassijuhataja
poolt läbiviidavaid lapse
arenguvestlusi.

6. Koolivägivallana mär-
giti poistevahelisi kaklusi;
vanemate õpilaste poolt
nooremate kiusamist; togi-
mist;  sõimamist, narrimist;
tunde segavaid õpilasi;
sööklas trügimist; raha välja-
pressimist; koolikoti loopi-
mist; tublide õppurite
nimetamist “nohikuteks”;
vaimset vägivalda; kapiluku
lõhkumist; jm.

Koolielu parandamiseks
tehtud ettepanekud on kõigi-
le asjaosalistele ka edastatud
ja on leidnud kajastamist ka
23. oktoobri Kuressaare
Gümnaasiumi  Infolehes.

Siinkohal toon ära veel

ujulajuhataja Norma Helde
vastused küsimustele:

1. Kas oma kooli lastele
oleks võimalus kasutada uju-
lat peale tunde või õhtuti
tasuta?

Meie kooli kõigile õpilas-
tele toimub üks kehalise kas-
vatuse tund nädalas ujulas
tasuta ja peale koolitunde on
ujula hõivatud kahe grupi
klassivälise ujumisringidega.

Kuna koolil on vaja tasu-
da ujula renoveerimiseks
võetud pangalaen, siis ei näe
võimalust anda meie kooli
õpilastele veel õhtuti tasuta
ujumistunde.

Tasuta on võimalus ujuda
veel  ainult rühihäiretega
õpilastel.

2. Kas koolil on mõni tund
nädalas, kus bassein kuulub
ainult õpetajatele? On ju ai-
nult terves kehas terve vaim!

Vahemärkus:  täname
lapsevanemat hoolitseva suh-
tumise eest ka õpetajatesse!
(A.S.)

Meie kooli õpetajaid ja
töötajaid ootame ujuma nel-
japäeviti kl.19 ja pühapäeviti
kl. 14. Enne ujumist on või-
malus kasutada kooli jõusaa-
li.

Ja lõpetuseks toon ära
mõned vanemate poolt esi-
tatud mõtted / soovid:
• Soovin igapäevastele tegi-
jatele jõudu ja erksat vaimu
• Te olete väga tublid. Edu
edaspidiseks.
• Meeldib teie kool ja olen
rahul.
• Olen meeldivalt rahul selle
kooliga.
• Tahaksin tänada hea töö
eest minu lastele hariduse
andmisel. Olete tublid!

Tänan veelkord vastanuid
ja jätkuvalt meeldivat koos-
tööd!

Anu Saabas,
õppealajuhat aja

Tagasiside põhikooli lastevanematelt
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Lapsevanemad suhtuvad
meie kooli hästi- selline oleks
peamine järeldus 24.oktoobri
lastevanemate koosoleku
osalejate küsitlusest. See ei
tähenda aga, et koolis üldse
probleeme poleks. Lastevane-
mate ettepanekud ja prob-
leemi-püstitused, mis oma
mitmekesisuses on kohati ka
vasturääkivad, leiavad aru-
tamist õpilaskoosolekul
26.novembril.

Kõiki lastevanemate poolt
tõstatud konkreetseid prob-
leeme tutvustati õppenõuko-
gus, järgnevalt on need esi-
tatud üldistatuna. Mõned
tõstatud probleemid on juba
saanud vastuse meie infolehe
eelmistes numbrites noore-
mate kooliastmete lastevane-
mate küsitluste analüüsides
ning see ka jätkub. Oodatud
on ka lastevanemate ette-
panekud probleemide üle-
tamiseks.
Hea, mis seostub KG-ga:
• Tugev õpetamise tase
• Tsükli-, perioodõpe /pe-
rioodõppe erilisus
• Õpilase võimalus spetsiali-
seeruda ainete lõikes
• Kompetentsed, normaalsed
õpetajad; enamik õpetajad on
väga head
• Mõnus, õpilassõbralik, va-
bameelne turvaline õhkkond
• Oma kooli tunne, sümboolika

X-XII klassi lastevanemate küsitlusest
• Hea vaimuga kool
• Kool on vastuvõtlik uute
suundade suhtes, avatus
uuendustele
• Laste iseseisvuse kasvata-
mine, usaldatakse õpilasi
• Minu laps on siin rahul!
• Meie lastesse on mõistvalt
ja toetavalt suhtutud
• Tore juhtkond
• Esteetiline õpikeskkond;
avarad valged ruumid
• Ilus kooliaed
• Hea ujula
• Hea arvutiklass
• Hea kodulehekülg
• Huvitav infoleht
• Väljakujunenud tradit-
sioonid
• Tublimate tunnustamine
• Sõrmuste kätteandmise ak-
tus
• X klasside tutvumine enne
õppeaasta algust
• Lõpuriiete ühtlustamine
• Meeldiv klassijuhataja koos
klassivälise tegevusega
Peamised probleemid:
• Ülerahvastatus, suured
klassid
• Söönuks jõudmine; ports-
jonid väikesed, toit kallis
• Mõnes aines liiga suured
nõudmised, mis tunduvad
ülearusena (liiga palju es-
seesid, referaate jm); liiga
palju koduseid ülesandeid.
• Peaaegu kõik õpetajad
tahaksid õpetada oma ainet
süvendatult.
• Esineb juhtumeid kui hin-

natakse n-ö näo järgi
• Mõnikord saab perioodi
jooksul tehtud arvestuslike
tööde tulemused teada alles
perioodi viimasel tunnil
• Lõpuklassi õpilane on kahe
aasta jooksul kirjutanud vaid
paar haledat esseed- mure, et
ta ei oska hiljem end piisavalt
väljendada.
Ettepanekud:

1. Õppetöö-alased:
• Õpetajad võiksid raske-
mates ainetes rohkem seletu-
si anda
• Rohkem analüüsivaid,
uurivaid töid, suhtlusoskust
arendavaid ja oma seisukoha
kaitsmist nõudvaid ülesan-
deid erinevates õppeainetes
• Võiks olla võimalus “3”
parandamiseks
• Koondada tähelepanu ai-
nult olulisele ja mitte koor-
mata lapsi ebaolulisega, s.t.
mis otseselt ei puuduta õp-
petööd
• Gümnaasiumi õpilasesse
tuleks suhtuda kui täiskasva-
nusse (rohkem usaldust!)

2. Muud
• Kohvik-söökla suuremaks
• Aulale juurdeehitus
• Igale klassile oma infoleht
• Ka gümnaasiumiosas seada
sisse hinnetelehed

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Megaaju alust ab
6-ndat hooaega kol-

mapäeval 20.novembril k.
12.45 auditooriumis.
Megaaju on traditsiooniline
mälumäng, kus osalevad 3-
liikmelised klasside võist-
konnad. X-XII klassi osas
arvestatakse seda ka
klassidevahelises võistluses,
osaleda võivad ka noore-
mate klasside võistkonnad.

Käesoleva aasta turniir
tõotab tulla pingeline, sest
osalevad kahe viimase aas-
ta võitjad (praegused 12a ja
12c) ja esimest korda võib
üks klass tulla kahekordseks
võitjaks. Megaajus toimub
10 vooru, millest arvesse
võetakse 9 paremat tule-
must. 3 üksikvooru võidu
eest saab lisapunkti. Igas
voorus on 7 küsimust kõigist
mälumängudele omastest
valdkondadest (ajalugu,
kultuur, teadus, poliitika,
loodus, kunst, muusika,
sport, koolielu, varia), fi-
naalvoorus (aprillis) on
küsimusi 14. Võitjatele au-
hinnad!

Maidu Varik

8.-9.novembril toimus
Tartus XII R.Valgre nimeline
laulufestival, millel osalesid
Kuressaare Gümnaasiumist 3
solisti ja 2 vokaalansamblit.

Juba teist aastat oli üritu-
sel osalejate hulk väga suur,
seetõttu pidid eelvoorus üks-
teiselt “mõõtu võtma” ligi 70
ansamblit-solisti. Finaal-
võistlusele Tartu Vanemuise

Raimond Valgre nimeline laulufestival
kontserdisaali pääsesid 36 an-
sambli-solisti seas Kures-
saare Gümnaasiumi mõlemad
vokaalansamblid – “Helle-
na” (juh. Mai Rand) ja
Kuressaare Gümnaasiumi
vilistlastrio (juh. Laine
Lehto) ning solistid Liisu Ots
(juh.Sirje Medell), Erko Niit
(juh.Tiit Paulus) ja Marvi
Vallaste (juh. Laine Lehto).

B-kategoorias saavutas
parima meessolisti tiitli
Erko Niit, sama kategooria 9
vokaalansambli hulgast laulis
end 2. kohale KG vilistlas-
trio ja 6.kohale “Hellena”,
B-kategooria 10 solisti hulgast
saavutas Marvi Vallaste 5.-
6.koha.

Veikko Lehto

Teated

Koolituskeskus Osilia
koolitus novembrikuu teisel
poolel: 15.11 Metoodilise
mapi koostamine kunstiõpe-
tuses; 15.11 Seminar loo-
dusteemaliste uurimis-
tööde koostamisest; 22. 11
Inglise keele riigieksami
kursus; 22.-23.11 Lugemi-
ne ja kirjutamine…; 22.-
23.11 Kuidas luua hästifor-
muleeritud eesmärke ja
aega kasutada; 23.11 Toidu-
hügieeni algkursus; 29.11
Õppematerjale jõuludeks
(ingl. keele õpetajatele);
29.-30.11 Suhtlemispsüh-
holoogia .

Info ja reg Osilia,
Nooruse 1, tel 56 576,  e-post
o s i l i a @ o e s e l . e d u . e e .
Kohtume koolitustel!

Maie Meius

Koolituskeskus
Osilia teated

Tähelep anu gümnasistid!
15. movembril, 2002.a. kell 13.00 toimub kooli aulas Euroopa Liidu teemaline

infotund "Mis meist saab, kui oleme astunud Euroopa Liitu?" Kui olete saanud oma
klassijuhatajate ja aineõpetajatega kokkuleppele sel kellaajal infotundi kuulama tulla,
siis olete oodatud! Kohale tuleb ka Euroopa Liidu buss, kus jagatakse hulgaliselt
informatsiooni kõigest, mis seotud Euroopa Liiduga. Inge Jalakas



Kuressaare Gümnaasium

kool@oesel.edu.ee ja http://www.oesel.ee/kg

Toimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Saaremaa Kaubamaja AS TESMAN LTD
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Õpetaja Kellaaeg Koht
Aineõpetajate järelvastamise ajad 2. perioodil

Õpetaja Kellaaeg Koht
Aavik Siret T.13.00-15.00 306
Ader  Andres T;N. 17.00-19.00 Võimla
Aru  Taimi K.15.00-16.00 Võimla
Asumets  Maren N.14.00-16.00 300
Auväärt Anneli N.13.45-15.30 200
Baran   Marianne K.13.45-14.30 Võimla
Engso  Inga K.13.00-14.30 209
Haamer   Kati N.13.00-15.00
Haljas  Riina T.15.00-16.30 411
Hurt Heldur E.15.00-16.30 160
Hütsi  Karin N.14.45-15.45;

K.15.30-16.30 304
Jasmin  Ülle R.12.00-12.45 208
Jõgi  Ave T.15.00-16.00 413
Jurkatam  Elle T.15.00-16.30 101
Kaju Johannes T.14.00-16.00 Võimla
Kallus  Age K.14.45-16.45 405
Kanemägi  Reene E.15.45-16.45 106
Kask  Ellen K.15.30-17.00 410
Kaubi  Raili R.13.30-15.15 001
Keefe Juan T.9.45-10-45 216
Kereme  Sirje K.15.00-16.00 106
Kikas  Tambet Kokkuleppel
Kirs Kersti T.13.45-15.00 002
Kivi  Merike N.13.45-15.00
Kivilo  Merike K.15.30-17.00 310
Kuiger  Vilma R.13.45-15.30 309
Kuuseok  Asta T.14.45-16.00 403
Kuusik  Ester R.15.30-16.30 301
Kõvamees  Külli K.14.00-16.00 100
Käen Tiina N.14.00-14.45 Võimla
Käiro Viive T.15.00-16.00 406
Laurson  Maret E.15.00-16.00 306
Leesi  Maret N.08.10-08.30;

T.14.45-16.00 405
Lehto Laine K.15.00-16.00 408
Lehto  Veikko K.14.45-15.45 409

Lutter Gert K.14.00-17.00 218
Matvejeva  Ursula E.15.00-16.00 204
Mets  Anne K.15.00-15.45 308
Metsküll  Ivar T.15.30-16.00 159
Metsküll  Sirje T.15-30-16.15; E.405

T.15.30-16.15 T.306
Metsmaa  Hilja E.15.00-16.00 215
Mäeots  Marvi T.15.00-16.00 200
Noa  Gennadi T.15.30-16.15 305
Nurk Gerta K.15.45-16.45 106
Pesti  Marje T.,N.15.00-16.00 400
Pihl  Grete T.13.00-15.00 206
Porila Aili N.14.45-15.30 225
Puck  Kaja T.15.45-16.30 410a
Pärn  Maria E.14.00-14.45;

T.15.00-15.45 201
Rand  Helle T.14.45-15.30 408
Rand  Hirja N.14.15-15.30
Rand  Mai T.15.45-17.15 407
Riis  Ene T.13.00-15.00 207
Rooda Lea R.13.00-15.00 100
Rätsep  Merle K.15.00-17.00 301
Rääp   Raina E.14.00-14.45 109
Sepp  Ariita T.14.30-16.00 203
Sepp  Eve E.13.00-14.00 111
Tabur Tanel E.14.45-16.00 103
Tarkin  Marit K.15.30-16.30 305
Tenn  Helvi T.14.00-15.15 200a
Truu  Heidi K.14.30-16.00 303
Truumaa Irja K.15.00-17.00 225
Tustit  Endel E.16.00-19.00 Võimla
Tustit  Malle T.14.45-16.00 307
Tustit  Merle T.14.00-15.00 108
Vahkal  Signe K.14.00-15.45 401
Varjas Marika E.15.45-16.45 404
Vöö Tiiu N.15.30-16.30 205

Tööd jätkas kehakultuuri-
nõukogu endises koosseisus.

Õpetajatena jätkasid tööd :
Taimi Aru – kehakultuuri
kollektiivi töö juhtimine, Evi
Pärt – kooli dokumentatsioon,
Sulev Salong – sportmängud,
Paul Paakspuu – sõjaline alg-
õpetus.

Kehakultuurikollektiivi
tööd juhtisid õpilased : Raivo
Ansperi – KK esimees, Ruth
Ool – sekretär, Kalev KUUSK
– VTK, Andres Ool – korvpall,
Tarmo End – kergejõustik,
Endel Lepik – kergejõustik, Tiit
Tiilane – male.

Alustati spordikohtunike
ettevalmistamisega. Uudse üri-
tusena toimus “Neptuni päev”

79/80 aasta kooli spordielus
aprilli kuus s.o. klassidevahe-
lised ujumisvõistlused. Viidi
läbi esimesed koolimeist-
rivõistlused suusatamises.
Koolis oli populaarne male-
mäng, korraldati mitmeid
malealaseid üritusi. Male si-
multaani andis Eesti esimale-
taja Hillar Kärner.

Maakonna kompleksspar-
takiaadi tulemused : võrkpall
“B” vanuseklass P- I koht, T- II
koht; võrkpall kevadine “B” T
– I koht, P- I koht; võrkpall “C”
– P-II koht, T- III koht; male –
I koht; sügiskross – III koht;
sisekergejõustik – II koht; suu-
satamine – III koht; korvpall –
P – III koht, T- III koht; VTK
suvine – II koht; kevadkross –

II koht; kevadkergejõustik – III
koht. Üldkokkuvõttes maakon-
nas III koht. Vabariigi tasemele
jõudis kooli võrkpall.
Spordiklassi poisid (pildil)
saavutasid vabariigi Pioneeride
Spordimängude võrkpalli-
võistlustel I koha. Mängisid :

Raul Pihlas, Aivar Aru; Ivo
Hallikäär, Ranno Au, Oliver
Kitt, Meelis Mets, Raivo
Ansperi, Ivo Saabas, Jüri Väli,
Aare Raamat. TV 10 olümpia-
starti – IV koht. Järgneb…

Taimi Aru

18.11, esmaspäeval 15.00
aulas “ Sünnipäevakõne
Kuressaare Gümnaa-
siumile”- Ette kantakse pa-
rimad kõned ja autasus-
tatakse autoreid – parimaid
kirjutajaid.

20.11, kolmapäeval 17.00
aulas põhikooli teatriõhtu.

21.11, neljapäeval 15.00
aulas kirjandusviktoriin 5. –
12. klasside õpilastele. Igast
klassist oodatud osalema
neljaliikmeline võistkond.

19.00 aulas Suur Teat-
riõhtu “Milline meistriteos
on inimene…” Esinevad 9. –
12. klasside õpilased.

Kirjanduspäevadega
tähistame kooli 25. juubelit.
Ootame aktiivset osavõttu!

Emakeele ainekomisjon

8. kirjanduspäevade
kava

Teated
Tähelep anu 5.- 8.ndad
klassid!

Reedel, 15. novembril
2002.a. kell 18.30 toimub
Kuressaare Gümnaasiumis
"MARKADE" pidu. Tähis-
tame mardi- ja kadripäeva!
Pileti hind on 15.-EEK + 3
kommi. Kaasa õpilaspilet!

Peo korraldajad


