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Juhtkond tänab

Palju
õnne!

Teated

Õp. Merle Rätsepat maa-
kondliku etlejate konkursi
läbiviimise ja juhendamise
eest, õp. Marit Tarkinit ja
Heidi Truu'd õpilaste hea
ettevalmistamise eest etle-
jate konkursiks.

Õp. Age Kallust, Viive
Käirot ja Ariita Seppa
õpilaste hea ettevalmistuse
eest matemaatika maakond-
likuks olümpiaadiks.

27. jaanuar - Holokausti ja
teiste inimsusevast aste ku-
ritegude ohvrite mälest a-
mispäev .

Sõna “holokaust” pärineb
kreeka keelest (holokauteo-
toon põletusohvriks), ajaloo-
terminina tähendab see
juudivastast terrorit ja juutide
laushävitamist- II maailmasõ-
ja ajal tapeti ligi 6 miljonit juu-
ti. 27. jaanuar on tähtpäevaks
valitud seetõttu, et see on
Auschwitzi koonduslaagri

vabastamise aastapäev
(1945).

Holokausti päeva tähista-
mise eesmärk on teadvusta-
da sallivuse, demokraatia ja
vabaduse tähendust, mille
eiramine on põhjustanud rep-
ressioone XX sajandil. Sellel
päeval on ka ennetav ja tule-
vikku vaatav tähendus – näi-
data, kuidas fanatism võib
viia vägivallani. XXI sajandil
on seoses piiride avanemise-
ga kasvanud migratsioon,

mis on kaasa toonud ka vih-
kamist ja vägivalda rassilisel
ning usulisel alusel. Mälesta-
mispäeva tähistamisega aval-
dame koos teiste Euroopa ri-
ikidega toetust kestvale rahu-
likule kooseksisteerimisele ja
rahvaste vahelisele vastas-
tikusele austusele ning mõist-
misele.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

21. jaanuaril 2003 toimus
Kuressaare Linnateatris maa-
konna etlejate konkurss.
Kuressaare Gümnaasiumist
osales konkursil 14 õpilast
(kolm keskmisest 7.-9. kl. ja
üksteist vanemast 10.-12. kl.
vanuseastmest). Vanema va-
nuseastme õpilased osalesid
õhtuses etenduses “Kiri tund-
matusse”, mis oli kokku pan-
dud nende endi konkursi
tekstidest. Õpilasi juhendasid

Maakonna etlejate konkurss KGle edukas

õpetajad Malle Tustit, Heidi
Truu, Marit Tarkin ja Merle
Rätsep.

Meie kooli õpilaste tule-
mused olid järgmised: Heli
Vaher 8b eripreemia sisemise
jõu ja sõna eest. (juhendaja
õpetaja Heidi Truu), Mary
Tamsalu 11a eripreemia,
Priit Rand 12a eripreemia,
Keete Viira 10c eripreemia
(kõigil juhendaja õpetaja
Marit Tarkin), III koht Mats

Varik 12c (õpetaja Marit Tar-
kin), II koht Meren Tamm 12c
(õpetaja Marit Tarkin).

Järgmine konkurss J. Liivi
luule ja J. Liivi  luulepreemia
saanud autorite loomingust
toimub aprilli alguses ja osa-
leda võivad õpilased 5.-12.
klassini.

Merle Rätsep,
maakonna etlejate konkursi

korraldaja

Holokausti ohvrite mälestuspäev

Etlemiskonkursil osalenutest on pildile jõudnud Mary T amsalu (esireas)ja (vasakult) Priit Rand, Maret Kivi,
Mats Varik, Keete V iira ja Meren T amm.  Foto Gert Lutter.

Veel on vabu kohti 9B
klassireisile!

9B klassireisile Peterbur-
gi 20. juuni - 22. juuni 2003
on veel vabu kohti!

Täpsem info Laine Leh-
tolt koolis või kodusel tele-
fonil 38-223.

Veikko Lehto,
muusikaõpet aja

11c klass hoiab Megaajus
liidrikoht a!

Megaaju IV voorus olid
tublimad: 6 punkti: 11c klass
I ja II, 10c klass I, 12a klass
II, 10b klass II.

5 punkti: 12a klass IV,
12b klass III, 12c klass, 10a
klass II, 8d klass, 6b klass.

Kokkuvõttes juhib 11c
klass II 27 punktiga, järgne-
vad 11c klass I (24p.) ja 10c
klass I (21,5p.). Põhikooli
klassidest on parimad 8c
klass, 8d ja 8b klass. V voor
toimub 5.veebruaril.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Marjaana Kuusnõmm 01.02
Ene Riis    03.02*

Lühidalt
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Teated

Sügisel korraldas Eesti
Tervisekasvatuse Keskus
konkursi tiitlile "Suitsuvaba
klass". Saime sellest konkur-
sist teada klassijuhataja käest.
Teame ja tunneme üksteist
juba kolmandat aastat. Meie
klassis ei suitsetata ja nii me
siis konkursile läksimegi.

Oleme päris kindlad, et
kogu selle aja jooksul olime
kaasõpilaste pingsa kontrolli
all, et kas tõesti ...

Suur oli meie üllatus ja
rõõm, kui kooli saabus kingi-
tus ja ei kellelegi teisele, kui
12C-le. Olime vabariigis üks
pärjatutest. Kingituseks sai-

me toreda mängu "Jenga",
millega võib aega veeta ja
stressi maandada.

Käes on viimased kuud
meie gümnaasiumiaastate
reast. Jõudu, jaksu ja tervist
eksamiperioodiks!

Meren Tamm,
12C klassi klassivanem

12C - suitsuvaba klass

Eesti Tervisekasvatuse Keskuse “Suit suvaba klassi” auhinna pälvinud 12C klass.  Foto: Gert Lutter.

ÕOV korraldab 14. märt-
sil “KG`s Fashion Show”. Üri-
tus oleks eelnev etapp maa-
kondlikule üritusele “Noorte-
mood” või “School Fashion
Show`le”. “KG`s Fashion
Show`l” valitakse välja pari-
mad kollektsioonid ja saade-
takse edasi maakondlikule
üritusele.

Osalema kutsume vanu-
segrupid: noorem 11 – 14
aastased  ja vanem 15 ja vane-
mad koolinoored.

Osa võivad võtta klassi-
dest välja pandud võistkon-
nad, samuti ka mitme klassi
peale kokku pandud võist-
konnad.

Kui võistkond koosneb
liikmetest, kes kuuluvad
erinevatesse klassidesse,
antakse ka punkte klasside-
vaheliste võistluste arvestu-
ses igale võistkonnaliikme
klassile eraldi.

KG‘s Fashion Show
Võistkonda kuuluvate

õpilaste arv ei ole täpselt pii-
ratud, kuid ei tohiks olla üle
kümne.

Võistkond valib etteantud
teemade hulgast vähemalt
ühe, kuid võib osaleda ka
kõigil kolmel teemal.

Teemad

Öko (materjalideks valida
ainult looduslähedased ma-
terjalid, näit.: paber, nahk,
vill, puuvill, jne.).

Orient (materjali valik
vaba).

Tulevikutrend (materjali
valik vaba).

Terviklikuks kollektsioon-
iks loetakse vähemalt kolme
kostüümiga teemat!

Kollektsiooni esitluse
maksimaalseks pikkuseks on
kuni kolm minutit.

Esitlusel võib kasutada
kõiki kollektsioonile kasuks

tulevaid abivahendeid (muu-
sika, liikumine, valgus, vi-
deoprojektsioon, modellide
valik, soengud, make up, jne.)

Lavalise liikumise sead-
misel arvestada lisaks tava-
lisele lavale veel 2x8 meetri
pikkuse saali ulatuva lava-
keelega

Konkursi hindamisel
arvest atakse:

1. Stiilitunnetust 2. Fan-
taasiat 3. Materjali kasutust 4.
Kogu kollektsiooni tervikut 5.
Lavalist show‘d.

Parimatele auhinnad!
Palume võistkondadel

registreerida hiljemalt 3.
märtsiks 2003 huvijuhi kabi-
netis!

Info ja abi saamiseks
palun samuti pöörduda hu-
vijuhi poole!

Inge Jalakas,
huvijuht

Nädalavahetusel toimus
naaberkoolis VII ülerii-
giline solistide ja duettide
konkurss, kus võistles re-
kordiliselt üle 70 laulja.

Meie koolist osalesid
Tiina Seppel, Tuuli Rand,
Heli Vaher, Erko Niit, Keete
Viira, Marvi Vallaste, Elina
Toompuu, Meriliis Varilepp
ja Maret Naagel. Parima
tulemuse - II koha 7.-9.kl.
solistide hulgas saavutas
Erko Niit (juh. Tiit Paulus),
samuti oli ta SÜG-i huviju-
hi Diana Õuna ja ansambel
“Varsakabja” lemmik ning
pälvis ka Saaremaa Kunsti-
stuudio eripreemia. 10.-12.
kl. vanuseastmes saavutas
III koha Elina Toompuu (juh.
S.Medell). Stiilseima naera-
tuse eripreemia andis •ürii
Heli Vaherile (juh. L. Lehto).

Veikko Lehto

Saaremaa Surfiklubi võ-
tab uusi harjut ajaid surfi-
trenni.

Trennid toimuvad veeb-
ruar-märts esmaspäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti 17.00
(üldkehaline ettevalmistus,
ujumine, varustuse trimm,
võistlustaktika.).

Alates aprillist alustame
sõidu algõppe ja võistlus-
treeningutega merel. Alates
juunist trennid 5 päeva
nädalas.

10.-15a. grupp: kokku
võetakse 20 poissi-tüdrukut.
Talveperioodil gruppide
treeningud koos.

Kuu tasu 250.- ( kuu tasu
sisaldab varustuse ka-
sutamist veetreeningute
ajal).

Esimene trenn 5. veeb-
ruaril kell 17.00 Kuressaare
Gümnaasiumi jõusaalis.

Info ja surfi algõppe
muud võimalused vane-
matele kui 16 a. vaata inter-
netileheküljelt aadressil
www.saaremaasurf.ee.

Johannes Kaju,
spordiinstruktor

Lühidalt
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Asjaosalised  ise (vasakult) Keete V iira, Marvi V allaste, Maret Naagel ja Meriliis V arilepp Foto: Astra Mõistlik.

Säravad tähed - koos nad meil
laulavad / Säravad tähed -
millest küll räägivad!

Ehk olete märganud, et
meie koolis on uus ja särav
neidude kvartett, mida ju-
hendab Laine Lehto. Tüd-
rukud laulavad nii, et pub-
likul pisar silmis. Sombusel
esmaspäeval rääkisin lau-
lutüdrukutega asjast pike-
malt.

Minu vestluskaaslased:
Meriliis Varilepp (10C)-esi-
mene hääl ehk sopran, Marvi
Vallaste (12C)- kolmas hääl
ehk esimene alt, Keete Viira
(10C)- viimane neljas hääl
ehk teine alt. Kahjuks ei jõud-
nud sündmuspaika: Maret
Naagel (11A)-teine hääl ehk
siis teine sopran.

Koht, kus platseerusime,
oli 4.korruse koridor. Tüd-
rukud olid nii elevil ja
Marvil oli julgustuseks võe-
tud suhu kollaseroosakirju
pulgakomm, mis alguses oli
oma mõõtmetelt päris suur,
kuid lõpus kahanes üllataval
kombel pikaks pulgaks.

 Millal algas teie laulukarjäär
ja miks te laulate siiamaani?

Keete: Hmm..ma arvan, et
mingi kolmeaastaselt laste-
aias. Miks või? Meeldib vist.

Marvi (väga ametlikult ja

aeglaselt): Minu ema oli
lasteaias muusikaõpetaja. Ma
hakkasin varem kui 3 aasta-
selt laulma, aga igatahes
võtsin ma osa televisiooni
laste lauluvõistlusest “Laulu-
maias”. Nii et ma olen juba
väga varakult alustanud.

Meriliis: Hakkasin laul-
ma kuskil 3-4 aastaselt. Lau-
lan sellepärast, et see on üks
väheseid asju, mis mul hästi
välja tuleb.

Läbi milliste ansamblite ole-
te jõudnud siia kvartetti?

Keete: Rohkem on min-
giteks üritusteks kokku klop-
situd midagi. Aga püsivamad
on näiteks üks tütarlaste
kvartett vahepeal ja hiljem oli
trio.

Marvi: Kärla Põhikoolis
oli meil meeletult kõva asi.
Siis veel Kuressaare Gümnaa-
siumi trio ja nüüd kvartett. Ja
kunagi väiksena sai mingi
kapelliga koostööd tehtud
..(üldine naer).

Meriliis: Olen olnud
igasugustes koolikoorides ja
väikestes ansamblites ja siis
trio.

Marvi: Tahtsin  lisada, et
olen ka üle-eestilises neidude
kooris. See on ka üks prestii-
zikas värk.

Meriliis (lisab muiates

kõrvalt): Pane siis kindlasti
kirja, et Marvi on meil väga
andekas tüdruk siin. (jällegi
tüdrukud pugistavad kõhu-
täie naerda)

Rääkige millistel võistlustel
olete käinud.

Marvi: Me nüüd selles
koosseisus polegi konkurs-
sidest osa võtnud. Nüüd es-
maspäeval tuleb esimene.
Siinsamas, KG’s Jõgevale
mineku eelvoor.

Meriliis: Jah, Jõgeval Alo
Mattiiseni eelvoor ja loo-
dame, et läheb hästi. (Läkski!
Toim.)

Marvi:  Igal aastal on  suht
hästi läinud, ei taha muidugi
ära sõnuda. Samas igal aastal
saab enamus edasi. Seda
probleemi pole olnud, et kee-
gi jääks ukse teha.  Kõigile
antakse võimalus sinna min-
na.

Milline on teie muusikaline
haridus, p alju olete sellega
varem tegelenud?

Keete: Mul on 7 aastat kla-
verit lõpetatud ja praegu õpin
kitarri. Ja rohkem vast pole-
gi. Muidugi erinevate muusi-
kaõpetajate juures laulmine.

Marvi (sosistab pulga-
komm suus oma kirevast

Jätkub lk 4...

KG säravad tähed
Saaremaa Noorte Mees-
koor Eesti T elevisioonis

Kolm aastat tagasi alga-
tas Eesti Meestelaulu Selts
tänuväärt ettevõtmise, mille
tulemusena on tänases Ees-
tis tegutseva 30 meeskoori
kõrvale tekkinud 13 noorte
meeste koori.

Kuna koorid on üsna
väikesed, u. 20 lauljat, siis
püüab selts korraldada või-
malikult rohkem ühislaul-
misi ja laululaagreid. Vii-
mane neist toimus 10. ja
11.jaanuaril Märjamaal, kus
ühiselt laulis pea 200 lau-
lumeest. Seal toimus ka
väike ettelaulmine, mille
tulemusena valiti välja need
4 koori, kes pääsevad esine-
ma “Estonia” kontserdisaa-
lis toimuvale Tartu Rahu
aastapäevale pühendatud
pidulikule aktusele.

Aktus algab pühapäeval,
2.veebruaril  kell 16.00 ja
kontserdi otseülekandes
võib Saaremaa meeste kõr-
val kuulda-näha ka Viru-
maa, Raplamaa ja Hiiumaa
laulumehi.

Koori tegemistega saab
tutvuda ka internetiaadressil
http://www.zone.ee/snm.

Veikko Lehto

Lühidalt

Esmaspäeval, 27.jaan. toi-
mus meie kooli aulas
maakondlik õpilasansamb -
lite konkurss.

Konkursi eesmärgiks on
välja selgitada need kollek-
tiivid, kes lähevad edasi
võistlema üleriigilisele
konkursile Jõgevale. Võist-
lemas oli 7 kollektiivi – 3
põhikooli- ja 4 gümnaa-
siumi vanuseastmes.
Edukamateks osutusid
SÜG-i 4. klasside ansambel
(juh. M. Ausmees), 6b ans.
”Milimali” (juh. H. Rand),
ans. ”Hellena” (juh. M.
Rand), KG neidude
kvartett (juh. L. Lehto) ja
noormeesteans. “Varsaka-
bi” (juh. M. Ausmees).

Veikko Lehto
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 kooliteest): Olen 8 aastat õp-
pinud Kuressaare Muusika-
koolis viiulit. Üks aasta olin
Tallinna Muusikakeskkoolis.
Jah.. et laulmist olen ka saa-
nud õppida ikkagi.

Meriliis: Mina olen õppi-
nud 7 aastat Kärla Muusika-
koolis klaverit. Vahelduva
eduga ka Kuressaare Muusi-
kakoolis ja laulnud olen ka.

Tavaliselt on p aljudel teiesu-
gustel tüdrukute ansamblitel
ühesugused riided. Miks te ei
ole läinud oma esinemistel
seda teed?

Marvi: Ühesugused on
väga nõme.

Meriliis (agaralt vahele):
Jah, igal ühel on oma stiil.

Marvi: No me natuke ikka
vaatame värvikombinat-
sioone.

Keete: Selline üldine, et
seelik või püksid.

Marvi: Eelmistel aastatel
oleme kokku leppinud min-
gisugused värvid, näiteks
must ja punane.

Te olete suurest gümnaa-
siumist 4 väljavalitud tüd-
rukut, keda õpet aja Laine
Lehto individuaalselt juhen-
dab. Mis arvate, miks t a just
teid välja valis? Kuidas te
üldse kokku saite?

Meriliis: Ma mäletan
väga täpselt. Ma olin  9 aas-
tane ja siis ma osalesin ühel
laulukonkursil. Siis Laine
kutsus mind Kärla muusika-
õpetaja kaudu enda juurde
laulma.

Keete: Mina olen lihtsalt
selline suvaline tüdruk, kelle
juurde ta tuli koolis äkki ja
kutsus. Ma ei tea, Meriliis vist
oli ka talle juba maininud
midagi. (Keete ja Meriliis
muigavad üksteisele otsa)

Marvi (järades ikka oma
pulgakommi, ehkki see on
võtnud väiksema kuju):  Va-
hepeal olin Sirje Medelli, va-
hepeal Ludmilla Tooni
juures.Siis saingi Lainega
kokku. Ma mäletan, et isegi
suvel, enne 10. klassi tulekut
käisin proovides, et juba 1.
septembri aktusel laulda koo-

lilaulu.
Meriliis (narrivalt naerab

Marvile): Huu kui huvitav
..huuuu.

Kas on meelde jäänud mingi
teatud lauluõpet aja oma pro-
fessionaalsusega või kes
tõstis teie t aset, millistele
õpet ajatele olete tänulikud?

Meriliis: Ma ei oskagi öel-
da .. Laine on andnud mulle
nüüd mingi erilise tõuke.
Tunnen kuidagi, et olen ha-
kanud paremini laulma.( jälle
naer..)

Marvi: Ma arvan, et tõuke
on mulle andnud Ludmilla
Toon. Ma mäletan, kui ma
põhikoolis olin, siis mina aru
ei saanud, et võiksin ka min-
gitest võistlustest osa võtta.
Tema sisendas, et mine ja sa
saad hakkama. Tegelikult ar-
van, et olen ise ka väga suure
töö ära teinud.

Keete: Ma arvan ka, et
õpetaja tegelikult lihtsalt ju-
hendab. Ise pead ka ikka
suure töö ära tegema. (Marvi
noogutab agaralt)

Olete siis praktiliselt sõimest
peale muusikaga tegelenud.
Millised on tulevikuplaanid?
Kas laulmine jääb ainult hu-
viks või on loot a midagi
enamat?

Keete (silmad suunatud
tuleviku poole): Praegu ma
arvan, et jääb hobiks, edasi
õppima muusikat ilmselt ei
lähe. Samas, kui kuskilt min-
gi hea võimalus avaneb, siis
ma arvan, et täiesti võimalik.

Marvi (mõtlikult pilk
maas- ja üllatuseks pulga-
kommi polegi suus): No
minul on see valik juba ukse
ees. Olen mõelnud edasi
tegeleda selle asjaga, aga mit-
te selles stiilis, mis ma prae-
gu teen ehk siis pop jazz.

Keete (hüüab Marvi targa
jutu vahele, sära silmis): Mina
tahtsin vahepeal ooperilaul-
jaks hakata!

Marvi (mõtiskleb edasi):
Samas Eestis sellist head
minule sobivat kooli ei ole
..muusika suhtes.

Keete: Eestis ei tasu see

ära üldse.
Marvi (muiates): Eestis on

muidugi Otsa kool, aga mina
arvan, et seal ei tehta mitte
midagi.

Küsides tüdrukutelt, kas
nad soovivad midagi lisada
enda kohta, hüüti läbisegi:

(Kolm tüdrukut ühest
suust): Me tahame Lainet
tänada!

Marvi: Raudset närvi
meiega, sest me oleme suhte-
liselt erinevad inimesed. (jäl-
legi tüdrukud naeravad).

Faktid kvarteti koht a

75% liigetest on pärit
Kärlalt, 100% pikaripsme-
lised, 75% on c-klassis, 75%
liigete nimed algavad “M”
tähega, 75% liigetest on si-
nisilmsed, pikkus kokku : 674
cm, jalanumber kokku: 152.

Püüdsin siis tüdrukute
poolt üles kiidetud imeõpeta-
ja Laine Lehto üles ning uuri-
sin ilma.

Miks need 4 tüdrukut?

Sooja naeratusega vastab
Laine:  Meriliis on mul ammu
juba laulnud, Maret on nüüd
teist aastat, Marvi on ka
ammu laulnud, Keete tuli
nüüd sellel aastal.  Nemad on
minu lemmikud, kõige tubli-
mad, kõige toredamad güm-
naasiumiõpilaste seast.  Vali-
sin nad sellepärast, et solis-
tidena nad laulavad väga
hästi ja mõtlesin katsetada
kvarteti vallas, et ansamb-
limuusika poole pealt selline
väike katsumus neile. Aga
saavad hakkama!

 Kuidas teil üldse see triode
ja kvartettide ajalugu on?

Me hakkasime ’99 talve
kontserdiks õppima. Tekkis
esimene trio, praeguseks on
olnud  kolm trio koosseisu.
Trio ammendas mind
muusikaliselt ja tahaks ikka
midagi krõbedamat proovi-
da. Kui on 4 häält siis on ikka
4 häält, see koosseis on mul
üks tugevamaid üldse.

Astra Mõistlik

KG säravad tähed (algus lk. 3)

24. jaanuaril käisid KG
maja ja õppekorraldusega
tutvumas Kuressaare
Vanalinna Kooli IX klas-
side õpilased.

Lisaks direktorile ja õp-
pealajuhatajale aitasid koo-
li promoda ka etlejad õp. M.
Tarkini juhendamisel ning
endised Vanalinna kooli
õpilased- praegused KG
kümnendikud Katrina Kurg
ja Tiidrek Nurme.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Õpilasesinduse koosolek
20. jaanuaril 2003.

Päevakorras olid järg-
mised punktid: probleemid
8a klassiga, maausuliste kiri
ÕE-le, moeshow ja ema-
keelepäev (14. märtsil),
sõbrapäev, 27. jaanuaril
koosolekut ei toimu.

Võeti vastu järgmised ot-
sused: ÕE läheb neljapäeval
8a klassi klassijuhatajatundi,
vastasime maausuliste kir-
jale, koolis tuleb moeshow
eelvoor, sõbrapäeval jääb
koolis pidu ära.

Alar Arge,
õpilasesinduse liige

Lühidalt

Uued õpit arkvara pro-
grammid koolis

Tiigrihüppe Sihtasutuse
toel on  kooli jõudnud uued
õpitarkvara programmid.
Seekord võivad rõõmu tun-
da füüsikaõpetajad, kuna
valmis on saanud “Avatud
Füüsika 1. osa”, samuti ees-
ti keele õpetajad, sest nüüd-
sest on võimalik kuulata ja
vaadata arvuti abil eesti
murdekeelt, sest valminud
on ka “Murdeplaat”.

Kõige pisemate koolis-
käijate tarbeks on olemas
tarkvaraprogramm “Liik-
lusmäng”, mis on valminud
eesti firmas OÜ Kvadrum
ning heaks kiidetud hari-
dusministeeriumi poolt.
Vaata ka internetist aadres-
sil http://www.play.ee.

Urve Aedma,
raamatukogu juhat aja
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Algklassidelt
Ettevaatust, libe!

Tänavune talv  on muut-
like ilmadega. Kord on
külm, samas juba soojakraa-
did. See sunnib olema liik-
luses ettevaatlik. Kui väljas
sajab laia lund ja on külm,
peab arvestama, et radadel,
kus jalakäijad on värskelt
sadanud lume   tugevaks
tampinud, tuleb olla
ettevaatlik, sest pinna
ebatasasuse  tõttu on oht li-
biseda. Suurt tähelepanu
vajavad nn.liurajad, mis on
väga libedad. Sulaga muu-
tuvad eelnimetatud paigad
veelgi ohtlikumaks. Et mit-
te kukkuda, peaks otsima
kohti,kus  teepind on juba
välja sulanud või puisteliiv
on alles teel. Kui aga siiski
kukute,ärge kunagi sirutage
kätt jäigalt vastu. Et vältida
või leevendada traumasid,
püüdke kukkudes pehmelt
küljele veereda ja suruda
lõuga vastu rinda, et hoida
ära  pea põrkumist maapin-
naga. Pidage meeles, mida
pehmemini kukute, seda
kaitstum olete.

Kati Haamer ,
algklasside õpet aja

Ettevaatust tänaval!
Kuna praegused teed on

väga libedad, peab tänava-
tel olema ettevaatlik. Kõige
rohkem kukuvad lapsed ja
vanurid. Vahel murtakse
isegi luid. Siis tuleb kutsu-
da kiirabi.Eriti ettevaatlikud
peavad olema autojuhid.

Merilin Heinsoo,
4B klass

Mida nägin kooliteel
Kui ma koolist koju tulin,

oli tee väga libe.Äkki sõitis
üks auto teisele ette. Auto-
juht ei pannud tähele,et
peateelt tuli teine auto.Kuid
viimasel minutil märkas ta
autot ja pidurdas järsku.
Õnneks jäi liiklusõnnetus
toimumata.

Tauri Väli,
4B klass

Meie koolis on tööl uus
töötaja kaplan Katrin Keso-
Vares. Imelikul kombel on
selline amet koolis tekitanud
meedias suurt kära. Kures-
saare Gümnaasium võttis Ees-
ti koolidest esimesena tööle
just sellise ametinimetusega
inimese.

Miks just kaplan ja miks just
meie koolis? Meelsasti jagas
selgitusi T oomas T akkis:

Kaplanil on ennetav
funktsioon. Näiteks laste
mured, mis jäävad klassiju-
hatajate, õpetajate, isade,
emade poolt lahendamata.
Neid võib meie koolis la-
hendada kaplani juures.
Katrin Keso-Varesel on nii
pedagoogiline kui ka usu-
alane kõrgharidus olemas ja
lisaks sellele pikaajaline
noortetöö kogemus.

Milleks on vaja teoloogia
haridusega inimest koolis?

Toomas Takkis: “Kui vaa-
data ringi, missugune pool
haridusest ja haritusest on
inimestel puudu, on see just
sallivuse pool. Maailmas on
uskude pinnal sõdasid ja üks-
teise tapmist. Religioonide

tundmine on tegelikult ini-
mestel väga vilets, sest sel-
liseid asju eriti ei õpetata.
Seadus näeb ette, kui koolis
on soovijaid, tuleb õpilastele
religiooniõpetust võimalda-
da.”

Katrin Keso-Vares: ”Õp-
peaine ehk usuõpetus, mida
mina andma hakkan, annab
teadmisi erinevatest maail-
mavaadetest ja religiooni-
dest, pöörates tähelepanu
nendevahelisele dialoogile,
õpetama sallivust, avatust,
erinevate inimeste üksteise-
mõistmist.”

Probleeme on tekitanud
seik, et meie kaplan on luteri
usu esindaja. Samas, ei ole see
mitte ainus usk Eestis.

Kas religiooniõpetus võrdub
luteri usu õpetus?

Toomas Takkis :”Meie
koolis annab kaplan täpse
ülevaate kõigist uskudest.
Sealjuures mitte esile tuues
luteri usku. Probleem on teh-
tud sellest, mida pole olemas
ehk siis võimalik usupropa-
ganda.”

Meedias on üldse kogu
kaplani teema väga kuumaks
puhutud. Siin koolis olles ei

tunneta küll, et probleeme
selles vallas oleks.

Katrin Keso-Vares: ”Va-
bariiklikus ajakirjanduses on
vastukaja olnud minu
meelest positiivne, aga meie
oma kohalikus lehes Meie
Maas on väga kurvaks tege-
vad vastukajad. Huvitav on
see, et keegi ei ole tulnud
küsima, et mida see ame-
tikoht endast kujutab. Pean
natuke ebaeetiliseks sellist
hüsteeria kujundamist

Ma arvan, et ma oleksin
selline inimene, kes ei anna
hindeid ega hinnanguid, vaid
olen rohkem eemalolija ja
mul on võimalus näha asju
rohkem kõrvaltvaataja pildi
läbi. Tegelikult olen ma ära-
kuulaja ja sealt hakkan alles
seda lõnga edasi kerima.”

 Inimlik tundub
Tammsaare tõetera: Et üht
asja lõpuni mõista, tuleb see
pahupidi pöörata. Arvamusi,
kahtlusi, segadustki on kap-
lani tulekuga tekitatud pigem
koolivälises elus, koolis tun-
dub kõik korras olevat ja elu
voolab edasi.

Jätkub lk. 6...

Katrin Keso-V ares - meie kaplan. T ere tulemast!  Foto: Astra Mõistlik.

Ka tuhandemiiline teekond algab
ühest sammust
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Ka tuhandemiiline teekond algab
ühest sammust (algus lk. 5)

Algklassidelt
Autojuhid kiirust avad.

Teisipäeval,  21.jaanuar-
il oli kesklinnas suhteliselt
rahulik liiklus. Aga mitte
kogu aeg. Mitte kõik auto-
juhid ei lasknud inimesi üle
ülekäiguraja. Mitmed ini-
mesed pidid ootama, sest
paljud autod sõitsid edasi,
hoolimata sellest, et mõned
inimesed olid juba teed üle-
tamas.

Sigrid Sünd,
  4B klass

Lapsed soovit avad
4.a klassi lapsed soovita-

vad: mitte joosta lumehange
varjust sõiduteele, jälgida
liiklusreegleid, sõiduteele
suusatama ega kelgutama
mitte minna. Kui mägi on
sõidutee lähedal, siis keera
kelk ja suusad teisele poole.
Kasutada helkurit, olla seb-
ral ettevaatlik.

Soovitus autojuhtidele:
sõitke aeglasemalt,varuge
aega, et mitte kiirustada,
andke teed jalakäijatele.

4A klass

14.jaanuaril käisime oma
klassi tüdrukutega kesk-
linna apteegi kõrval asu-
vas ilusalongis.

Sealne vastuvõtt oli soe ja
positiivne. Meid juhendasid
ilusalongi töötajad, kes näi-
tasid tüdrukute endi peal,
kuidas teha moodsaid ja hu-
vitavaid soenguid.

Samas tutvustati meile
ka maniküürivahendeid
ning lakiti küüsi. Paljud
proovisid kodus teha sa-
masuguseid mustreid küün-
tele nagu salongiski paarile
õnnelikule neiule tehti, aga
ega sellest midagi eriti välja
ei tulnud.

Kokkuvõttes oli see sa-
longis veedetud aeg suure-
päraselt sisustatud ning ma
soovitaks kõigil tüdrukutel
seal ära käia. Kindlasti avas-
tate midagi huvitavat!

Kaisa Tooming,
6C klass

Põhikoolilt

See uus ja põnev meedia-
kangelane Katrin Keso-
Vares. Milline on olnud T eie
haridustee?

Olen lõpetanud praeguse
SÜG-i matemaatika-füüsika
eriklassi, samuti Tallinna
Pedagoogikaülikooli kultuu-
riteaduskonna bibliograafia
ja Usuteaduse Instituudi
pedagoogilise osakonna kooli
usuõpetuse õpetajana. Prae-
gu õpin usuteaduse instituu-
dis teoloogiat.

Millised on olnud teie eelne-
vad töökohad?

Olen töötanud raama-
tukogus, koguduse juures
olin alguses pühapäevakooli
õpetaja ja nüüd ma olen 6
aastat olnud noortetöö juht.
Olen töötanud lastega, alates
päris pisikestest kuni leeriea-
listeni.

Milline näeb välja kaplani
tööpäev koolis?

Minu päevad on olnud
üsna kirjud, loodan, et nad
sellisteks ka jäävad. Mul on
oma töökabinet 3. korrusel,
koolituskeskuse Osilia ruu-
mides. Suur kabinetisistuja
ma ei ole. Olen siinoleku aja
jooksul tutvunud koolieluga,
erinevate inimestega, õpeta-

jate ja õpilastega, kaardista-
nud oma töömaastiku,
ühesõnaga püüdnud kooli-
ellu sisse elada. Järgmised
plaanid on hakata käima
klassides ja tutvustada en-
nast, kes ma selline olen. Tu-
levikus on plaanis andma
hakata koolitunde ehk siis
usuõpetust.

Milliseid probleeme näete
koolielus?

Lapsevanemana hom-
mikul oma last kooli saates
tahaksin väga, et tal oleks tur-
valine õhkkond teadmiste
omandamiseks ja arene-
miseks, et hindeid ei pandaks
nö nägude järgi, vaid töö tule-
muste põhjal, et säiliks õppi-
misrõõm lapsel ja õpetamis-
rõõm õpetajal. Küllap iga
lapsevanem oskaks siia lisa-
da terve rea soove. Siia ritta
võiks veel lisada õpetajate-
poolsed soovid ja õpilaste
seisukohad. Kui need seisu-
kohad osutuvad vasturääki-
vateks või osapoolte poolt
valesti mõistetuks, ongi käes
probleemid.

Milline peaks olema usuõpe-
tus eesti koolis?

Me kurdame koolivä-
givalla üle, küünilisuse, jõhk-

ruse, agressiivsuse kasvu üle.
Usuõpetus ei saa muidugi
neid ära kaotada, ometi
õpetab ta orienteeruma väär-
tuste maailmas, õpetab otsi-
ma vastuseid elu igipõlistele
küsimustele. Ta ei saa muidu-
gi õpilase eest ära teha, ome-
ti saab ta näidata teed. Ta
peaks andma aluse teha ise-
seisvalt õigeid eetilisi otsu-
seid. Kindlasti ei saa õppijale
kohustuslikuks teha ühegi re-
ligiooni ega maailmavaate
pooldamist.

Aga astuge ligi ja uurige
ise! Katrin Keso-Vares T:
15.00-17.00 K: 14.00-16.00 N:
8.30-10.00, telefon 21440.

Mida arvat akse koolis

Kaie (12B): “Ma olen selle-
ga ainult niipalju kursis, kui
telekas räägiti.Aga ma arvan,
kui ta suudab saladusi hoida,
siis ta on väga hea. Tegelikult
on sellist inimest vaja, kellele
võib rääkida ja see ei lähe sealt
edasi.”

Marika Varjas (saksa keele
õpetaja):”Ma loodan, et ta saab
kasulikuks siin koolis. Samas,
kuna puudub eelnev koge-
mus, siis ei ole minul kindlaid
allikaid, mille järgi tahta ja
suhtuda, aga ma loodan.”

Astra Mõistlik

Õpilaste vaktsineerimisest
I poolaastal on tehtud 2.

klassi õpilastele tuberkuloosi
vaktsineerimine. 5-6-7 klas-
sides kollatõve vaktsinee-
rimine.  8. kl difteeria-teetanus
osaliselt. On teostatud koos
arstiga õpilaste läbivaatused.
Kes said saatekirjad eri-
arstidele, tooge vastused taga-
si!

II poolaastal  1. kl õpilas-
test enamik saab ka difteeria-
teetanuse süsti ja lastehalva-
tuse tilgad .

Kaitsesüstidest on sellesse
poolaastasse planeeritud üle-
jäänud 7-8 kl. õpilased diftee-
ria-teetanuse süst. 6klassidele
leeter-punetis-mumpsi süst ja
kolmas kollatõve süst aprillis.

Kaitsepookimine on nak-
kushaiguste ennetamine anti-
geeni või vastavate antike-
hade viimisega organismi.
Koolis teostatakse plaanilised
kaitsepookimised 7 nak-
kushaiguse vastu. Difteeria,
teetanuse, lastehalvatuse,
leetri,  punetise,  mumpsi, tu-
berkuloosi vastu. Alates
1999a. lisandus mitteplaa-
nilisena kõrgenenud epidee-
miaohu tõttu nakkuslik kol-
latõbi (B-hepatiit). Seoses sel-
lega, millist rohtu süstiti, on
süsti kohal 2-4 päeva muu-
tused. Võib olla punetus,
paistetus, valus puudutada,
valu liigutamisel, mõnikord
harva palavik, sest organism

võitleb haiguse tekitajaga.
Võitluse lõpptulemuseks on
vastavate kaitsekehade moo-
dustumine veres. Tuberku-
loosisüstid 8 aastastele
õpilastele vasakule õlavarrele
paranevad kaua, tavaliselt 1-
3 kuud, mõnikord 6 kuud.
Meie lastel on praegu kõik
paranemisjärgus protsessid.
Alati võib arstile näitama tul-
la. Tähtis on, et lapse tervise-
kaardis oleksid andmed
krooniliste ja pikaajaliste hai-
guste kohta (tõendid) Ka gri-
pi- ja puugisüstid võiks kooli
teatada, oleks meeldiv.

Pia Maidsaar ,
kooliõde
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7B 10. 7 21 16. 4 16 1 19 95 12. 8 40 172 8. 7b 2. 11 55 9. 11 33 2. 3 15 2. 7 28 12.-13. 7 35 151 7. 323 7.
7C 11. 6 18 10.- 12. 6 24 9 11 55 9. 11 55 152 12. 7c 7. - 8. 5 25 3. - 5. 15 45 3. 2 10 5. 4 16 8. 12 60 145 8. 297
7D 0 0 18. 2 8 2 18 90 13.- 14. 6 30 128 13. 7d 9. - 10. 3 15 12. - 19. 1 3 4. 1 5 6. 3 12 9. 11 55 85 15. 213 15.
8A 0 0 8. 13 52 17 3 15 16. 4 20 87 16. 8a 4. 9 45 1. 19 57 4. 5 20 15.-16. 4 20 142 9. 229 13.
8B 5. 12 36 10.- 12. 8 32 4.-5 15 75 11. 9 45 188 6. 8b 1. 12 60 6. - 8. 12 36 3. 6 24 12.-13. 7 35 155 6. 343 6.
8C 13.- 15. 1 3 13. 7 28 0 0 0 13. - 14. 6 30 61 18. 8c 5. - 6. 7 35 12. - 19. 1 3 7. 2 8 17. 3 15 61 17. 122 18.
8D 3.- 4. 13 39 17. 3 12 8 12 60 10. 10 50 161 11. 8d 9. - 10. 3 15 3. - 5. 15 45 1. 8 32 11. 9 45 137 10. 298 9. - 11.

9A 12. 5 15 15. 5 20 13 7 35 17.- 18. 2 10 80 17. 9a 5. - 6. 7 35 12. - 19. 1 3 6. 6 24 18. 2 10 72 16. 152 17.
9B 13.- 15. 1 3 10.- 12. 6 24 6 14 70 17.- 18. 2 10 107 14. 9b 7. - 8. 5 25 3. - 5. 15 45 7. 5 20 15.-16. 4 20 110 12. 217 14.
9C 13.- 15. 1 3 14. 6 24 0 0 0 15. 5 25 52 19. 9c 12. 1 5 12. - 19. 1 3 0 0 0 10. 10 50 58 19. 110 19.
9D 2. 15 45 19. 1 4 12 8 40 19. 1 5 94 15. 9d 11. 2 10 6. - 8. 12 36 10. 2 8 19. 1 5 59 18. 153 16.
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1 1A 1. - 2. 8 24 1 8 40 2. 3 15 2. 3 15 1 8 40 134 1. - 2. 1. 1a 2. 3 15 1 3 1. 8 40 58 4. - 5. 192 2.
2 1B 5. 6 18 1 8 40 2. 3 15 4. 1 5 1 8 40 118 6. 2. 1b 4. 1 5 1 3 1. 8 40 48 8. 166 6.
3 2A 1 3 1 8 40 1. 4 20 1. 4 20 1 8 40 123 5. 3. 2a 3. 2 10 1. 3 9 1. 8 40 59 3. 182 5.
4 2B 1 3 1 8 40 3. 1 5 3. 2 10 1 8 40 98 7. 4. 2b 1. 4 20 1. 3 9 2. 7 35 64 2. 162 7.
5 3A 1 3 1 8 40 4. 1 5 4. 1 5 1 8 40 93 8. 5. 3a 4. 1 5 1. 3 9 1. 8 40 54 6. 147 8.
6 3B 3. - 4. 7 21 1 8 40 3. 2 10 1. 4 20 1 8 40 131 3. - 4. 6. 3b 3. 2 10 1 3 1. 8 40 53 7. 184 4.
7 4A 1. - 2. 8 24 1 8 40 1. 4 20 3. 2 10 1 8 40 134 1. - 2. 7. 4a 1. 4 20 1. 3 9 1. 8 40 69 1. 203 1.
8 4B 3. - 4. 7 21 1 8 40 2. 3 15 2. 3 15 1 8 40 131 3. - 4. 8. 4b 2. 3 15 1 3 1. 8 40 58 4. - 5. 189 3.



Saaremaa Kaubamaja

AS TESMAN LTD

Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Astra Mõistlik (azza@stereo88.com)
Algklassitoimetus Inga Engso (inga@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Põhikoolitoimetus Kersti Kirs (kersti.kirs.001@mail.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Põhikoolitoimetus Sirje Kereme (sirje@oesel.edu.ee)
Terviseleht Riin Peeters (riin.peeters@mail.ee)
Terviseleht Sirje Metsküll (sirjem@oesel.edu.ee)
Sport Johannes Kaju (johka@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

lk. 8 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht 29. jaanuar 2003

19. jaanuaril alustas 32.
hooaega TV-10 olümpiastar-
ti kergejõustikuvõistlus. Esi-
mesele finaaletapile oli tul-
nud 36 gümnaasiumi ja 13
põhikooli võistkonnad ja ka
individuaalvõistlejad, kes
eelnevalt olid täitnud fi-
naalipääsu normi.

Meie koolist oli edukam
Andre Sall kes 5.16 oli vane-
mate poiste kaugushüppes
viies ja pääse auhinnasaajate
hulka.

TV-10 olümpiastarti
60m jooksu aeg 8.66 (42.)

Esimesena jäi nooremate
poiste kuulitõukefinaalist
välja Villu Vahter. Tulemus
8.07 andis üheksanda koha.
Ka 60m jooksus seiras Villut
ebaõnn, aeg 8.98 andis 13.
koha. B-finaali viinuks 4 sa-
jandikku kiirem eeljooks.
Vanemate tüdrukute kau-
gushüppes oli Katrin Eierti
tulemus 4.48 ja 60m aeg 8.62
(isiklik rekord), Kerli Ait 60m
8.75 (isiklik rekord) ja kau-

gushüpe 4.07. Noorematel
tüdrukutel oli kavas 60m
jooks. Margared Saar jooksis
ajaks 10.20, ja Maarja-Lill
Mets 10.57. Kuna jooksudes
on esimesest jaanuarist kasu-
tuse uued stardimäärused,
siis vajutas see mitmele jook-
sule oma pitseri. Nimelt tohib
jooksus teha ainult ühe
valelähte. Järgmise valelähte
korral on juba diskvalifitsee-
rimine. Önneks oli teisi
valelähteid vähe.

Jooksudes, kus esimene
start ei õnnestunud, oli teine
start selgelt aeglane.

Esimese etapi järel on
Kuressaare Gümnaasiumi
võistkond 4730 punktiga nel-
jandal kohal. Järgmine etapp
toimub 15. märtsil ja jällegi
Tallinnas. Seniks soovin kõi-
gile usinat harjutamist.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpet aja

Koolis töötasid õpetajad:
Endel Tustit, Taimi Aru, Sirje
Metsküll, Tiina Käen, Raivo
Laanemaa.

Uue traditsioonina juur-
dusid koolis tervisevahetun-
nid ja tunnieelne võimlemine,
mida viisid läbi k/k õpetajad,
abiks teised õpetajad ja disko-
rid. Keskkoolile toimusid dis-
kovahetunnid aulas.

 Kogu koolis algas õp-
petöö tunnieelse võimlemise-
ga oma klassiruumis.

Vahetunnid leidsid suurt
tunnustust  haridusministee-
riumi inspektoritelt.

Sportlikud tulemused:
Maakonnas: suusatamises
Valjalas 3.koht, võrkpallis T-
B klass 1.koht. Võistkonnas:
A.Pihlas, K.saun, K.Adrat,
A.Lilp, H.Aavik. Samadel
võistlustel saavutas teine
võistkond 3.koha, Võistkon-
nas: T.Randmaa, A.Pihlas, K.
Aarma, M.Rand, K. Tarus.
Korvpallis 2.koht

 Maakonnas kevadkrossi-
jooksus 3.koht.

K e v a d k e r g e j õ u s t i k u
võistluse saavutused: Kerge-
jõustiku MV P-B klassi 4 kor-
da 150 m jooksus 1.koht .
Kurgpõld, Allik, Tiitson,
Melsar. 1.koht P-A kl. 4 kor-

da 150 m , 3.koht T-A kl. 4*150
Toll, Hiiuväin, Nuut, Prenner.
1.koht T-B kl. 4*150: Tõru,
Tito, Prenner, Aavik.

Üldkokkuvõttes saavutati
maakonnas kergejõustikus
2.koht. Edukalt võisteldi pio-
neeride 4-v “Druzba”

 Finaalvõistlustel kokku-
võttes 2.koht.Võistkonnas:
Härmat, Luugus, Rump,
Varik, Paju.

1986.aastal koolinoorte
male meistrivõistlustel kesk-
koolide grupis 1.koha, võist-
konnas Kolk, Kolk, Kilumets,
Müürissepp, Reinart, Müüris-
sepp. Koolinoorte kevadspar-
takiaadil 4 korda 150 m jook-
sus Mustjalas 3.koha, võist-
konnas Liiv, Tõru, Prenner,
Männik, Polding, Nuut,
Rand.

Maakonna pioneeride
“druzba” finaalvõistlustel
saavutas tütarlaste võistkond
2.koha ja noormeeste võist-
kond 1.koha. Kool saavutas
koolinoorte suusatamise
meistrivõistlustel 3.koha.
Võrkpalli karikavõistlustel
1.koht. Osaleti rajooni kesk-
koolide korvpalli mv. ja saa-
vutati 3.koht. Maakonna
sisekergejõustiku võistlustel
2. koht, koolinoorte maakon-

na kevadkrossil 3. koht. Va-
bariik autasustas Eesti NSV
keskkoolide karikavõistlustel
tütarlaste 2.liiga võistlustel 2.
koha saavutanud võistkonda.

Rajooni koolinoorte TC-kl.
Võrkpallimeistrivõistlustel
1.koht, võistkonnas: Saun,
Lilp, Pihlas, Aavik, Tiitsaar,
Adrat. Rajooni koolinoorte C-
kl. võrkpalli  karikavõistlus-
tel tütarlastele 1. koht, võist-
konnas:Lilp, Tiitsaar, Pihlas,
Aavik, Rüütel, Saun.

Kergejõustikus rajooni
“druzba” 4-võistlustel  noor-
meeste arvestuses 1.koht,

võistkonnas Kolk, Allik, Sall,
Tiitson, Härmat, Kurgpõld.
TV vabariigi 10-olümpiastar-
ti Lääne-Eestis Raplas kesk-
koolide arvestuses 1.koht.

 Abituurium 1985.a tänas
õpetajaid järgmiste tänu-
sõnadega:  Kui ei võida te,
võidab sport! Sport õilistab
inimest! Tähtis pole võit, vaid
osavõtt! Kiiremini, kõrge-
male, kaugemale! Tasa sõuad,
kaugele jõuad! Oo sport – sa
oled rahu.

Taimi Aru,
kehalise kasvatuse õpet aja

Õppeaasta 1987/1988 kooli spordielus

Õp. Sirje Met sküll õpilastega jooksukrossil


