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Juhtkond tänab

Palju
õnne!

Kaja Puck 07.02
Juta Keidong 10.02

Teated

Merle Rätsep'at ja kõiki
tema abilisi üle-eestilise etle-
jate konkursi läbiviimise
eest.

1.-2. veebruaril toimus
Kuressaare Linnateatris III
üle-eestiline etlejate kon-
kurss, mille organisee-
rijateks olid KG õpet ajad ja
õpilased.

Osalejaid oli kokku tul-
nud nelikümmend 28 erine-
vast koolist Tallinnast Värs-
kani ja Kohtla-Järvelt Kures-
saareni. Etlejaid kuulas •ürii
koosseisus Kaie Mihkelson
(Eesti Draamateatri näitleja),
Kristiina Oomer (Eesti Har-
rastusteatrite Liidust), Kutt
Kommel (Kuressaare Lin-
nateatri direktor) ja Maire Sil-
lavee (Saaremaa näitejuht ja
Salme kultuurimaja juhataja).
Parimateks tunnistati noore-
mas vanuseastmes Hardi
Kalder (Põlva ÜG 6. kl.),
keskmises Alo-Jarmo Küppas
(Tallinna Kuristiku G. 9. kl.)
ja vanemas Meelis Põdersoo
(Jõgeva G. 12. kl.).

Sel aastal andsime esimest
korda välja tiitli KG lemmik,
hindajaks meie oma kooli
õpilased (nooremas vanuse-
astmes Kristi Kandima 4. kl.,
Siret Pani 5. kl., Kätlin Kamm
6. kl.; keskmises vanuseast-
mes Heli Vaher 8. kl., Alice
Karlson 8. kl., Rigo Räim 9.

Sõna ilu , valu, võlu ja jõud

kl.; vanemas vanuseastmes
Kristiina Kruuse 10. kl., Mary
Tamsalu 11. kl., Maret Kivi
12. kl.). Huvitavaks kokku-
langemiseks oli, et meie koo-
li õpilased hindasid KG lem-
mikuteks kõikide vanuseast-
mete parimad.

Saaremaa esindajad olid
tasemel – nooremas vanuse-
astmes sai Anna Talvi Lü-
manda PK 4. klassist lau-
reaaditiitli ja Maret Ansperi
SÜG-i 5. klassist eripreemia,
keskmises vanuseastmes sai
laureaaditiitli Helena Pihel
Kuressaare Põhikooli 9. klas-
sist ja vanemas vanuseastmes
tuli laureaadiks Krista Maa-
järv SÜG-i 12. klassist.

Suure ettevalmistustöö
konkursi laabumiseks tegid
ära Inge Jalakas, Maret Laur-
son, Laine Lehto, Mai Rand,
Gert Lutter, Indrek Peil
(SÜG), Reet Sepp, Heimar
Põld ja Anne Kilumets. Suur
aitäh teile abi eest!

Samuti nägid väga palju
vaeva meie õpilased: Triin
Aavik, Ilona Käsk (10c); Bir-
git Poopuu, Marit Vaga, Kaia
Jalakas (10a); Pille Lodi ma-
jutustiim (10b); Mary Tamsa-
lu vastuvõtjate seltskond

(11a), Diana Variku söökla-
tiim (11b), turvamehed (11b)
ja Imre Kuusk (11c) konkursi
teadustaja, samuti kõik laul-
jad ja tantsijad nii Linnateat-
ris kui KG saalis. Suur tänu
teile!

Tänu lahke vastuvõtu eest
“Rüütli” sanatooriumile, Lii
Pihl´ile Kuressaare raekojast
ja Tiina Luksile Kuressaare
Linnateatrist.

Merle Rätsep,
üle-eestilise etlejate
konkursi korraldaja

Arvamus

Mary Tamsalu 11.a:
Vanema vanuseklassi ajal pi-
din koos Maret Kivi ja  Kris-
tiina Kruusega välja valima
oma kooli lemmiku. Etendus
oli põnev.  Märkmetelehele
sain hinnanguid kirjutada ai-
nult ülivõrdes. Nii head olid
nad kõik. KG õpilasena olid
minu lemmikud loomulikult
Meren Tamm ja Mats Varik.

Aga et mitte mingit onu-
pojapoliitikat ajada, otsusta-
sime kõik tutvused ära unus-
tada ja olime kriitilised. Siis-
ki  ei olnud vähemalt minul
küll otsuse tegemisega prob-
leeme…

27. veebruaril toimub jär-
jekordne ülekooliline
muusikaüritus.

Osa võtma ootame kõiki
õpilasi 5.-12. klassini. Ana-
loogiliselt karaoke võist-
lusele tuleks ette valmistada
muusikaline etteaste, milleks
sobib nii omaloominguline
laul kui omaloominguliste
sõnadega laul. Laulda võib
nii üksi kui rühmas, saatega
või ilma. Laul peaks olema
eestikeelne ja ettekanne
vaatemänguline (kostüümid,
liikumine jm.). Hinnatakse
nii teksti sobilikkust kui lava-
šoud. Täpsem  info ja mõnin-
gane lauluvalik on punasel
väljakul seinal. Julget peale-
hakkamist kõigile!

Veikko Lehto

Lumelinna ehit amine
Laupäeval, 8. veebruaril

alates 10.00 toimub Kures-
saare Noorte Huvikeskuse ja
Kuressaare Linnavalitsuse
eestvedamisel Lumelinna
ehitamine sanatoorium
"Meri" parkimisplatsile.
Võistkonna suurus ja teema
valik vaba. Tööks vajalikud
vahendid: labidad, veeämb-
rid, võistkonna nimega tah-
vel ja muu vajalik. Täpsem
informatsioon huvijuhilt!
Vajalik eelregistreerimine!

Inge Jalakas

Maire Sillavee, Kutt Kommel, Kaie Mihkelson ja Kristiina Oomer juhedajatele t agasisidet andmas.
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Maret Laurson: Emaisa
Peeter Lindau läks teismelisena
Riiga laevatehasesse tööle. Leg-
end: ta on näinud Leninit laeva
trümmis sütt viskamas.

Merle Rätsep: Emaisa
Martin-Vambola tuli 27ndal
aastal koju ja seadis kodused fak-
ti ette, kas talu saab minule või
lähen ma siit üldse minema...

Marit Tarkin: Isaisa oli 80
- 90 selt veel hea nägemise ja
enda hammastega. Naljakas oli,
sest ta ise toksis neid suhu taga-
si ja viilis neid, kui need enam
hästi ei hammustanud...

Sellised olid tekstikatken-
did kolme meie kooli õpetaja
etteastest üleriigilisel õpeta-

VI üleriigiline õpetajate teatrifestival

jate teatrifestivalil Ugala teat-
ris, kus astusime üles Merle
Karusoo lavastatud näite-
mänguga "Kes ma olen?".
Merle Karusoo kursuse
raames valmis huvitav pro-
jekt, kus lavastaja pani ligi 20
õpetajat üle Eesti mõtlema
enda päritolu, juurte, ellusuh-
tumise ning hoiakute üle. Kir-
javahetusest lavastajaga valis
autor välja tekstikatkendid,
mis mahuka töö käigus vor-
musid etteasteks, mis teemalt
sobis ideaalselt Viljandi festi-
valil esitamiseks.  Selle aasta
üldteemaks oli “ Eesti teel
Euroopasse”

Kui siis reede pärastlõu-

nal tuled saalis kustusid ja
pro•ektorite valgusvihus oli
erutav võimalus näitlejarolli
proovida, tuli endale tunnis-
tada, et süda põksus nii, et
tahtis rinnust välja hüpata ja
sisemine pinge oli kruvitud
üle viimase piiri...

Saal kuulas imevaikselt
ning portreelood, millest ku-
junes armas tervik avanesid
nii vaatajate kui meie endi
ees. Tulime toime ja selle eest
suur aitäh üle mere meie la-
vastajale Merle Karusoole!

Marit Tarkin

Marit Tarkin, Merle Rät sep, lavast aja Merle Karusoo, Rit a Ilves, Maret Laurson peale etendust Ugalas

Vene keele aineolümpiaa-
did tekitavad alati väga suuri
lahkarvamusi. Raske on sa-
madel alustel võistelda
õpilastel, kelle vanemad on
eestlased ja kodune keel ees-
ti keel, nende õpilastega, kes
küll õpivad eesti koolis, kuid
vanemad on vene rahvusest
(ka teistest rahvustest vene
keelt kõnelevad) ja kelle ko-
dune keel on vene keel.

Järgmisest õppeaastast
püüame seda korda siiski
muuta ja anda võimaluse
vene keelt koduse keelena
kasutavatel õpilastel jõudu
katsuda omavahel ja eraldi
parimad ainetundjad välja

Maakonna vene keele aineolümpiaadilt
selgitada õpilaste hulgast,
kellele vene keel on üheks
võõrkeeleks. Siis julgevad ka
rohkemate maakoolide tublid
õppurid olümpiaaditee jalge
alla võtta.

Seekordsel maakondlikul
aineolümpiaadil võisteldi ka-
hes vanusegrupis - 10.-12. kl.
ja 8.-9. kl.

10.-12. kl.: I koht  - Leonid
Bortnikov, II koht - Julia Ar-
nus. Leonid esindab maakon-
da ka vabariiklikul olümpi-
aadil "Vene kultuurikandjad
Eestis". Leonid on oma uuri-
muslikuks teemaks valinud
"Vene kultuuriselts Saare-
maal". Teda juhendab õpeta-

ja Ursula Matvejeva.
8. kl: IV koht - Jaana

Vaarmets, õp. U. Matvejeva,
V  koht - Heikko Jäe, õp. E.
Kask, VI koht - Liis Enson, õp.
U. Matvejeva.

9. kl.: II koht - Svetlana
Gorlenkova, õp. M. Pärn. Esi-
kümnesse jäid Kuressaare
Gümnaasiumist veel Pilvi
Käiro, Mari Kaljuste - 8. kl.,
õp. E. Kask, Sander Sink 9. kl.,
õp. K. Puck.

Jõudu ja püüdlikkust
edaspidisteks jõukatsumis-
teks kõigile osalejaile!

Ellen Kask,
vene keele ainesekt siooni

juhat aja

“Koput a kolm korda kapile”
Neljapäeval, 30. jaanua-

ril toimus 6b klassi emakeele
tunnis koolisisene maasti-
kumäng. Klass jaotati seits-
meks võistkonnaks. Iga
võistkond valmistas ette kir-
jaahela emakeeleülesannete-
ga ning tunnis vahetati esi-
mesed kirjad ja mindi järg-
misi otsima. Mõned kirjad
olid peidetud garderoobi ja
mõned pidid kirju otsima
sööklast. Valvelauast sai kir-
ja ainult parooliga kätte,
milleks oli “hobune”. Kõi-
gile meeldis see tund
väga,mõningaid arvamusi
klassist:

Lilli-Mai: Lahe oli ja
kõige huvitavamad olid mõt-
tetud tegevused, nagu kapile
koputamine ja uste kinni
panemine.

Liisa: Mulle väga meel-
dis, üks tund, kus ei pea
pingis istuma.

Kertu: Huvitav oli ka
teiste võistkondadega  kokku
põrgata!

Maris ja Mirjam,
6B klass

23.01 käis 5A teatris
Seal olid klounid Bim ja

Bom. Oli ka mustkunstnik,
kes tegi palju vahvaid trikke.
Bim ja Bom tegid palju nalja!
Naera või lõhki! Terve saal
oli lapsi täis - küll teistest
koolidest, lasteaedadest ja ka
lastekodust.

Lapsi kutsuti ka lavale.
Kuna esimeses, teises ja kol-
mandas reas istusid ainult
meie kooli 5.a klassi õpila-
sed, siis kutsuti  lavale just
meid. Bim ja Bom kutsusid
lavale ühe tüdruku ja küsisid
temalt, kas ta tahab endale
koera. Tüdruk vastas muidu-
gi jaatavalt! Bom pani tüd-
rukule rätiku külje peale
(enda ette), Bim aga tuli selja
tagant koos õhupallist koe-
raga ja viskas selle tüdruku-
le koos rätikuga sülle.

Kui saal oli võõrastest
tühi, läks 5.a lavale. Tehti
mõned pildid. Õpetati isegi
paar trikki selgeks! Arvata-
vasti jäid kõik rahule.

5A klass

Klassielu



21.jaanuaril toimunud
direktsiooni koosolekul andis
loodusteaduste ainekomisjo-
ni esimees Gerta Nurk ül-
evaate bioloogia- ja geograa-
fiaolümpiaadi ettevalmista-
misest.

Arutati õppekorraldust
külmade ilmade korral. Ot-
sustati: Kool on avatud ole-
nemata külmakraadidest.

Toimus arutelu 5-ndate
klasside vastuvõtust. Aval-
dusi hakatakse vastu võtma.

Arutati 9.klasside lõpuak-
tuse riietust. Vastavalt kooli
õpilase sisekorraeeskirjadele

Kuressaare Gümnaasiumi direktsioonilt
on aktuse riietus valge (hele)
pluus ja tume ühevärviline
seelik või püksid. Lõpuaktus
toimub 18.juunil kell 16.00
kooli aulas.

27.jaanuaril toimunud
direktsiooni koosolekul andis
vene keele ainekomisjoni es-
imees Ellen Kask ülevaate
vene keele olümpiaadi
ettevalmistamisest. Kooli es-
indab 11 õpilast põhikooli- ja
2 õpilast gümnaasiumiast-
mes.

Merle Rätsep tutvustas
vabariikliku etlejate konkur-
si korraldust. Osalejaid üle

vabariigi umbes 40. Meie
kooli esindavad Meren
Tamm 12c ja Mats Varik 12c
mõlema juhendaja Marit Tar-
kin.

Kinnitati kaplani ametiju-
hend.

Toomas Takkis teavitas
selle aasta õppevahendite tel-
limisest. Ostetakse kolm uut
klassimööbli komplekti.
Lisaks uusi tahvleid ja keele
õpetajatele magnetofone.

Ursula Rahnik,
personalijuht
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 Kuressaare Gümnaasiumi
tulevased ärimehed, ette-
võtjad külast asid (20. ja 27.
01) kahel järjestikusel es-
maspäeva pärastlõunal
pildiraamide tootmisega
tegelevat firmat AS Sepp
Saaremaa.

 Pildiraamivabrik asub
pisut enne Tuulte Roosi,
täpsemalt Tori Kummi taga-
hoovis. Multifunktsionaalses
hoones on kõik kompaktselt
koos: töökoda, kauplus ning
loomulikult raamatupida-
mine, mis lisaks oma firma
kohustustele on enda õlule
võtnud ka “Luksusjahi”

Vana pildiraam…
paberitöö.

 Lennart Kallin, AS Sepp
Saaremaa omanik, on pärit
Rootsist ja avastas 90.ndate
alguses kohe pärast taasis-
eseisvumist soodsad
ettevõtlustingimused Saare-
maal. Tema elukaaslane ja fir-
ma osaomanik Janne on ol-
nud suureks abiks firma
edukuses. Kallini ajutisest
tööloast sai ametlik elamis- ja
tööluba ning nüüd võib Len-
nart uhkustada Eesti isiku-
koodi ja perekonnaga. Mõne
aastaga eesti keele ära õppi-
mine ei olnud Lennartile
märkimisväärne: ta elab ja

töötab siin nagu iga teine ees-
tlane. Seekord õppimise ka-
sulikkuse mõttes rääkisime
inglise keeles.

 Pildiraami sünd tehti ko-
hapeal puust ja punaselt sel-
geks, pandi isegi kilesse. Igal-
ühel avanes harukordne või-
malus ühendada klambritega
liiste pildiraamideks, lõigata
klaasi ning paspartuud. Kõik
olid tunnistajateks raamide
kiletamise või kastidesse la-
dumise juures. Enamik
suurepäraseid raame läheb
ekspordiks Inglismaale ja
Rootsi ning järjest rohkem
valmistatakse ka koduturu

tarbeks. Ühe aastaga pai-
satakse turule ligi 200 000
pildiraami, mis aga maailma-
mastaabis pidavat olema
vaid käputäis.

 KG majandussuuna visi-
it lõppes asutuse kohvi- ja
konverentsitoas, kus leidis
aset vaata, et kõige huvita-
vam business - filosoofiline
vestlus ettevõtte juhtkonna-
ga. Lõpetuseks sealt kõlama
jäänud tsitaat: “Kõik algab
ühest pisikesest mõttest, ku-
junedes ideeks, võib ta muu-
ta kogu su elu!”

Mats Varik, Kätlin Väli
ja Pille Erlich

05.02 Töösuhete kujun-
damine, arendamine, lõ-
petamine. 6.-7.02 Toatäis
õppevahendeid ilma rahata:
emakeel ja matemaatika.
11.02 Soome keel edasijõud-
nutele. 14.-15.02 Aren-
gupsühholoogia. 14.-15.02
Aktiivsete meetodite ja
võtete kasutamine I ja II
kooliastmes. 17.02 Inglise
keele suhtluskursus. 20.-
22.02 Koolikorralduse (men-
torite haru) magistriõpe.
21.-22.02 Lugemine ja kir-
jutamine iseseisva mõtleja
kujunemiseks. 21.-22.02
Folkloori vahendamine koo-
lis ja lasteaias. 26.-28.02 Kas-
vatuspsühholoogia ja ju-
htimine. 26.02 Muudatused
töösuhteid reguleerivates
õigusaktides. 28.02 Lugem-
ine ja kirjutamine iseseisva
mõtleja kujunemiseks. 28.02
ja 01.03 Toatäis õppevahen-
deid ilma rahata: loodusõ-
petus, maateadus.

Inglise keel edasijõud-
nutele jätkab esmaspäeviti
ja kolmapäeviti, rootsi keel
alustab veebruari II pooles.

Info ja registreerimine
Osilia Nooruse t 1, tel 56 576.
Meeldiva kohtumiseni.

Maie Meius,
KK Osilia juhat aja

Osilia
koolitused

Jaanuaris olnud tugevad
külmakraadid tekitasid pal-
judes peredes tedmatust
mida teha- viia laps kooli või
mitte? Seetõttu ei ole üleliigne
vanematele meelde tuletada,
et vastavalt sotsiaalministri
määrusele võib õppetunnid
linnas ära jätta, kui välisõhu
temperatuur on: miinus 24°C
ja madalam 1.-4. klassis, mii-
nus 28°C ja madalam 5.-9.
klassis.

Nendest kraadidest hooli-
mata ei takista külm kooli kui
terviku tööd. Õpetajad on
koolis ja koolimaja on soe.
Kooli tulnud lastele toimub
õppetöö või muu tegevus.

Külmadest tingitud eri-

Külmakraadid õues ei sega kooli tööd
olukordade puhul (avarii
keskküttesüsteemis, klassi-
ruumides temperatuur alla
13°C jne.) katkestatakse õp-
petöö kooli direktori otsusel
ning sellest teavitatakse ko-
haliku raadio ja ajalehe
kaudu. Samuti saab infot in-
ternetist kooli kodulehekül-
jelt ja kooli telefonidelt 56 575
ja 56 565.

Külma ilma NB!

Ärge peske enne väl-
jaminekut nägu sooja vee ja
seebiga.

Külmavastased salvid
kaitsevad küll nahka kuiva-
mise eest, kuid  võivad
suurendada külmumisohtu.

Külma käes viibides on
hea juua sooja jooki.

Pange selga mitu kihti rii-
deid, sest riidekihtide vahele
jääv õhk isoleerib hästi
soojust.

Pange jalga avarad
jalanõud. Korralikud sisetal-
lad kaitsevad varbaid kül-
mumise eest!

Märjaks saanud sukad-
sokid vahetage võimalikult
kiiresti kuivade vastu.

Liigutage näolihaseid,
varbaid ja sõrmi naha vere-
ringe elustamiseks!

Ja nautige talve seniks, kui
teda on!

Inge Jalakas,
huvijuht



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:
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Osavõtjad: Osa võivad
võtta kõik Kuressaare Güm-
naasiumis õppivad 9.- 12.-
klassi tütarlapsed oma klassi
võistkonna koosseisus.

Aeg ja koht: Mängud
toimuvad alates 5. veebrua-
rist 2003.a., kolmapäeviti
kella 16.00 alates kooli võim-
las.

Mängude algus on kell
16.00, 17.00 või 18.00. Män-
gude kohta on koostatud
võistluste ajakava, mis pan-
nakse välja teadetetahvlile ja
avaldatakse kooli ajalehes.

Võistkonna suurus: Igas
võistkonnas võib olla kuni 8
mängijat.

Võistluse süsteem:
Võistlused toimuvad kahes

Kooli meistrivõistlused tütarlaste korvpallis
alagrupis: I grupp: 12 c klass,
11 c klass, 10 c klass, 9 b klass.
II grupp: 12 a klass, 10 b klass,
10 a klass.

Alagrupis mängivad kõik
võistkonnad omavahel läbi.
Võidab võistkond, kes saavu-
tas enim võite. Kui kaks võist-
konda saavutavad ühepalju
võite, arvestatakse omavahe-
list mängu.

 Alagruppide võitjad
mängivad I-II kohale nii mitu
mängu, kuni üks võistkond
saavutab kaks võitu. Sarna-
selt mängivad ka alagrup-
pides teiseks jäänud võist-
konnad III – IV koha selgita-
miseks. Alagrupis III jäänud
võistkonnad mängivad 1
kohtumise selgitamaks 5.-6.

kohta.
Mängu aeg: Kohtumine

koosneb 4 veerandajast. Iga
veerandaeg kestab 10
minutit.

II ja III veerandaja vahel
on 5 minutiline vaheaeg.
(Veerandaja viimased 3
minutit on “puhas” aeg s.t
kell seisatatakse iga kohtuni-
ku vile puhul.)

Kohtunikud: Iga klass on
kohustatud tulema mängule
1 kohtunikuga. Kui kummal-
gi klassil ei ole kohtunikku,
siis mängu ei toimu.

Muu: Kui võistkond ei
ilmu mängule ettenähtud ajal
mängule, kõrvaldatakse ta
turniirilt. Võistkond peab
mängupaigas olema vähe-

Eelmisel nädalavahetusel
Vinnis toimunud ujujatele
ühel tähtsamal võistlustel  jäi
meie kool seekord teiseks.

Kolm aastat järjest oleme
naasnud peavõidu ja karika-
ga, seekord pidime leppima
napi kaotusega Türi Ma-
jandusgümnaasiumile.

Kokku osales II liigas 36
kooli.

Järjekordselt oli rekordite

Eesti Koolispordiliidu  ujumisvõistlustest
lainel meie parim ujuja Imre
Kuusk, kes võitis vanemas
vanuseklassis ülekaalukalt
kõik oma vastased ja ületas
enda nimel olnud maakonna
rekordid.

Uued rekordajad on 50m
vabalt 26,31; 50m rinnuli
32,46; 50m selili 30,50. Andro
Kuusk saavutas isikliku reko-
rdiga 50m rinnuliujumises  III
koha, aeg 34,89 Tubli oli ka

Karl Org isikliku rekordiga
50m seliliujumises 35,88 ja
4.koht.

Võistkonnas ujusid veel
Martin Heinsaar, Lilli-Mai
Rebel, Sigrid Osa, Juhan
Kolk, Triin Jürisson, Mihkel
Tanila, Kristjan Adrat

Norma Helde,
ujumistreener

malt 15 minutit enne
kohtumise algust.

Kõik üleskerkinud küsi-
mused lahendatakse vas-
tavalt kehtivatele võistlus-
määrustele, või vastastikuse
kokkuleppe korras.
Ajakava

5. veebruar: kell 16.00 12C
- 11C, kell 17.00 12A - 10B ja
kell 18.00 9B - 10A.

12. veebruar kell 16.00
12A - 10A, kell 17.00 9B - 10B
ja kell 18.00 11C - 10C.

19. veebruar kell 16.00
12A - 9B, kell 17.00 10B - 10A,
ja kell 18.00 12C - 10C.

26. veebruaril ja 5. märtsil
kohamängud.

Sirje Met sküll,
võistluste peakohtunik

Laupäeval, 01.veebruaril
Tallinna kergejõustikuhallis
toimunud Eesti noorte  A-va-
nuseklassi meistrivõistlustel
kergejõustikus saavutasid
häid tulemusi meie kooli 10.
klasside õpilased.

Leana Vahter tõukas kuuli
14.69 ja saavutas esimese
koha, Indrek Sink jooksis
60mtj. ajaga 8.26 ja sai sellega
veenva võidu.Indrek oli  veel
ka 60m jooksu finaalis, kus

Eesti noorte meistrivõistlustest
aeg7,39 andis neljanda koha.

Tublilt esines Kristi Väli,
kes 60m tõkkejooksu finaalis
sai 6.koha.Veel võistlesid
Marek Niit kes 60m jooksus
tegi ajaks 7.62(isikl. rek) 300m
jooksus andis aeg 39.98 11.
koha. Marek saab aga selles
vanuses veel ühe aasta
võistelda.

Jürgo Engso hüppas kõr-
gust 1.75.Juunioride vanuses
jooksis Henrik Kivilo 11a

klassist 60m tõkkeid ajaga
9.00 isikl rek) ja see andis 11.
koha. Arvestades meie kerge-
jõustiku harjutamise tingimu-
si, (treeningul ei saa üle
kolme tõkke joosta) on need
üsna tublid tulemused.

Soovime värsketele meist-
ritele ja ka teistele  jõudu
treeninguteks.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpet aja

Vastab Indrek Sink,
kergejõustiklane (10.C)
Millised on möödunud aas-
ta parimad saavutused?

Saaremaal mõned või-
dud, Eestis 7.-8. kohad. Ei
midagi erilist.

Mida oot ad uuelt aast alt ehk
kuhu edasi?

Isiklikke rekordeid, meda-
leid, balti matšile pääsemist.
Ikka kõrgemale ja edasi.

Mida soovit ad algajale
sportlasele?

Kui tahtmist ja viitsimist
on, siis tehke! Trenn võtab
aega ja hakkab ka veidi muud
elu mõjutama. Sellega peaks
arvestama. Soovitan ikka
spordiga tegeleda!


