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Üle me õue lähevad päevad 
pikas reas, nad tulevad hommiku 
kandist, toredate nägudega noo-
red matkamehed, ja lähevad õh-
tute poole, üle me õue...

Õpilaste sünnipäevad

Alar Jõgi 10C 20.11
Seila Kastein 10A 20.11
Krislin Koor 7C 20.11
Edith Laak 7A 20.11
Aneta Lepp 8C 20.11
Matis Rei 8A 21.11
Maren Pihl 12B 21.11
Helena Ramst 7B 22.11
Tairica Taavita 2B 23.11
Peeter Raamat 9C 24.11
Elo Saare 12C 24.11
Maris Mäeorg 12B 25.11
Kadri Jasner 12C 25.11
Kadri Martel 11C 25.11
Karolina Noor 6A 25.11
Kaidi Kuusk 4A 25.11
Kadri Järvalt 3A 25.11
Georg Arnold 2A 26.11
Raul Kelder 1A 26.11
Helin Vahter 11C 26.11

Töötajate sünnipäevad

Ellen Kask 21.11
Sirje Metsküll 24.11
Grete Pihl 26.11*
Leelo Laus 21.11
Katrin Keso-Vares 22.11

Koolinoorte kultuuripäevad olid 
KG-le taas edukad

14.-15.novembril toimusid 
Orissaares järjekordsed 
Saare maakonna koolinoor-
te kultuuripäevad - seekord 
juba 10-ndad. 

Omavahel võistlesid põhi-
kooli ja gümnaasiumi solistid, 
duetid ja vokaalansamblid, 
selgitati välja parimad sõna-
kunstikavad ning liikumis-
rühmad. 

Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilastest osalesid solistid Tii-
na Seppel, Sass Pääsk, Tuu-
li Rand, Heli Vaher, Kris-
ti Juhkam, Meriliis Varilepp, 
Keete Viira ja Erko Niit; due-
tid Erkki Vahter-Kristo Kaa-
sik, Jane Vogt-Kristi Juhkam; 
põhikooli ansamblid: Orff-or-
kester “Rosinad”, 5b tütarlas-
te ansambel, 6b ansambel, 7b 
ansambel “Milimali”, 8b se-
gaansambel ja 9b segaansam-
bel “Funkts Io:n”; gümnaa-
siumi ansamblid “Hellena” ja 
“SKELM”.

Tulemused maakondlikult 
mõõduvõtmiselt olid meie 
koolile rõõmustavad: 

5.-6.kl. ansamblitest saa-
vutas 1.koha 6b ansambel, 
juh.V.Lehto (Juta Altmets, 
Triin Kand, Angela Mägi, 

Siret Pani, Kristiina Purga, 
Kertu Saar, Tiina Seppel, An-
dres Talk, Erkki Vahter), 
3.koha 5b tütarlaste ansam-
bel, juh.L.Lehto (Lee Aalam, 
Merilin Heinsoo, Tiiu Jõgi, 
Hanna-Maria Kahju, Kris-
ti Kandima, Kertu Kesküll, 
Lea Kõu, Keidi Saks, Katre 
Soon, Triinu Toon, Angeli-
ka Usin), 7.-9.kl. ansamblitest 
2.koha 7b tütarlaste ansam-
bel “Milimali”, juh.H.Rand 
(Jaana Asumets, Kaia Jalakas, 
Helen Laht, Angela Leppik, 
Karoliine Kask, Kertu Koert, 
Tuuli Rand, Maris Tustit). 
Kolmest osalenud gümnaa-
siumi ansamblist jagasid 1.-
2.kohta neidude ansam-
bel “Hellena”, juh.M.Rand (
Hannela Artus, Kadri Kak-
kum, Liis Kõu, Kairi Madis-
son, Alisa Mook, Kelli Mäeots, 
Piret Saar, Elo Saare, Elina 
Toompuu) ja segaansambel 
“SKELM”, juh.L.Lehto (Erko 
Niit, Meriliis Varilepp, Keete 
Viira, Sven Õispuu).

7.-9.klassi solistidest 
sai žüriilt meeldiva esituse 
eest eripreemia Tuuli Rand 
(juh.L.Lehto), gümnaasiumi 
solistide esikolmik oli KG  

õpilaste päralt: 1.koht Erko 
Niit (juh.T.Paulus), 2.koht 
Keete Viira (juh.T.Paulus), 
3.koht Meriliis Varilepp 
(juh.L.Lehto).

Põhikooli duettidest saa-
vutasid 2.-3.k. Erkki Vahter-
Kristo Kaasik (juh.V.Lehto), 
ainsat gümnaasiumi duetti 
Jane Vogt-Kristi Juhkam  
hindas žürii 1.koha väärili-
seks (juh. M.Rand). 

Kuna oli tegemist juube-
lihõngulise üritusega, andis 
ürituse peakorraldaja Valve 
Heiberg  Saare maavanema 
tänukirja üle meie kooli muu-
sikaõpetajatele Helle Rannale 
ja Mai Rannale, kes on oma 
õpilastega edukalt osalenud 
kõigil senitoimunud kultuu-
ripäevadel.

Omaltpoolt tahaksin öelda 
tänusõnad mitmete ansamb-
lite liikumist kujundanud In-
ge Jalakale, kes meiega palju 
vaeva nägi!

Järgmised, Saare maakon-
na 11. koolinoorte kultuuri-
päevad on Kuressaare Güm-
naasiumi korraldada.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Juhtkond tänab
Saaremaa Kultuuri-

päevadel kooli esindanud 
õpilasi ja nende juhenda-
jaid

Saare maakonna koolinoorte kultuuripäevadel gümnaasiumi arvestuses 1.-2. kohta jaganud neidude an-
sambel ”Hellena” esinemas Kuressaare Gümnaasiumi 1. septembri aktusel.

Vaktsineerimisest
7. ja 8. klassi õpilastele on 

tulemas difteeria-teetanuse 
kaitsesüst.  Kellel tekib küsi-
musi, konsulteerige oma pe-
rearstiga.

5.-6. klassidele järgmisel 
nädalal teine kollatõve süst. 

Konsultatsiooni saab ka 
koolivelskri käest.

Pia Maidsaar

Teated
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Kodulinn pakub üllatusi

Neljapäeval, 13. novem-
bril toimus 10 c klassijuha-
tajatund jalutuskäiguna ko-
dulinna kaunitel tänavatel. 
Tundi ilmestas võluva ju-
tu ja naljasoonega ajaloola-
ne Bruno Pao, kes on elanud 
nooruses Saaremaal. Mis-
kit meie linnas on olnud sa-
mamoodi ajast aega. Uued 
moodsad sanatooriumid on 
ehitatud samasse piirkonda, 
kus ka varem on olnud mu-
daravilad ja kuurortlinna sü-

da, kuursaal ja kõlakoda on 
taastatud nii, nagu need olid 
ka umbes 100 aastat tagasi, 
Pallopsoni kella järgi saab 
endiselt aega õigeks sätti-
da. Ainult kellad, mida sätti-
da on erinevad. Koerapargis 
jalutavad ja pissitavad lin-
nakodanikud koeri ka täna.  
Pastoraatki on endises kohas 
– Kuressaare vanimas majas. 
Amandus Adamsoni vaba-
dussõdalane, mis palju aas-
taid põlu all oli, seisab jälle 

endises kohas - mis sellest, et 
nüüd on see  kuulsa skulp-
tuuri koopia. Palju on lin-
nas veel korrastada. Viljaait 
nägi üsna õnnetu välja. Va-
hel on tore kõndida oma iga-
päevastel tänavatel ja vaada-
ta linna külastaja pilguga.

Madli Pihel,
10C klass

Loominguline konkurss 
“Ei vägivallale”

Kuulutame välja ülekoo-
lilise loomingulise konkursi 
“Ei vägivallale”  kõigile va-
nuseastmetele.

Osaleda võib üksikult, 
koos sõbraga või suurema 
rühmana.

Ootame teie luuletusi, 
jutte, joonistusi, skulptuure, 
plakateid, kollaaže jm. – sel-
lest, kuidas muuta maailma, 
öeldes ei vägivallale koolis, 
kodus, ühiskonnas. 

Oma tööd palume esita-
da 5. detsembriks ja tuua 
need huvijuhi tuppa. Pari-
mad tööd lähevad auhinda-
misele.

Õpiabi- ja nõustamise 
nõukogu 

Megaaju algas pingelise 
konkurentsiga.

Megaaju I voorus osales 
36 võistkonda, noorimateks 
on 5a võistkond.

Tihedas konkurentsis 
saavutasid parima tulemuse 
(6p.) 9b, 10b, 10e ja 11a.

Selle aastast võistlust ai-
tavad läbi viia Mary Tamsa-
lu (12a), Triin Aavik ja Kris-
tiina Kruuse (11c).

II voor toimub 26. no-
vembril.

Maidu Varik,
õppealajuhataja Spinnerid on jätkuvalt populaarsed

Mis asi on spinner?

Spinnerid on sellised väi-
kesed vurritaolised asjad, 
juurde on neile pandud veel 
väikesed hangud ja spinner 
pannakse käima spetsiaalse 
starteriga.

Seda mängu peaks män-
gima tegelikult Beystadiu-
mil (spinneri areen). See on 
kausisarnane, aga spinne-
rimängu võib mängida ka 
mujal.

Mängu reeglid. 

1. Et alustada võistlust 
tuleb spinnerid käima pan-
na peale ütlust: 3, 2, 1, las 
käia!

2. Spinneri võib käima 
tõmmata ainult üks kord iga 
võistluse ajal – võistlus lõ-
peb, kui keerlema on jäänud 
veel vaid üks spinner.

3. Kui mängitakse spin-
neri areeniga ja kui spinner 
kukub käimatõmbamisel 
areenilt välja, saab vasta-
ne ühe võitluse võidu vaja-
likust kahest. Võistlusi saab 
olla ühe matši kohta maksi-
maalselt kolm.

4. See mängija, kelle spin-
ner keerleb kauem, saab ühe 
võistluse võidu.

5. Kui mängitakse aree-

niga, siis kui mängija puu-
tub areeni, saab teine män-
gija ühe punkti.
Miks spinnerimäng meile 
meeldib?

Meile (Tanel ja Sander) 
meeldib spinnerimäng sel-
le pärast, et sellega saab ae-
ga parajaks teha ja tuju tõs-
ta. Pealegi on selles mängus 
palju võitlust ja võimu.

Kui keegi on huvitatud 
spinneri ostmisest, siis neid 
on müügil kaubamajas. Ori-
ginaal maksab 175 kr, see 
on sama väike kui tavalise 
komplekti väiksem spinner, 
kuid mõlemast tugevam. 
Tavalise komplekti hind on 
100 kr.

Tanel ja Sander,
6C klass

Neljapäeval, 13. novembril toimus 10C klassijuhatajatund jalutuskäiguna kodulinna kaunitel tänavatel. 
Tundi ilmestas võluva jutu ja naljasoonega ajaloolane Bruno Pao.

Teated

Lühidalt

Tsirkuses
12. novembril oli kõigil 

huvilistel võimalik kultuuri-
keskuses vaadata Peterburi 
tsirkuse etendust. Mitu klas-
sitäit meie kooli algklasside 
õpilasi külastas seda vahvat 
etendust. Kõige enam meel-
disid lastele koerad ja kloun, 
aga ka tuldpuhuva mehe 
etteasted panid saali vaiki-
ma. Põnev oli vaadata nir-
ke, ahvi ja okassiga trikke te-
gemas. Madusidki ei näe ka 
just iga päev. 

Aitäh 1B klassi Morteni 
ja Jako emale, kes abiõpetaja-
tena lastega tsirkuses kaasas 
käisid ning õpetaja Ingele, 
kes meile piletid organiseeris 
ja ise lastega etendust vaata-
mas  käis.

Kõigi tsirkuses käijate ni-
mel...

Merle Tustit,
õpetaja
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Õpilased saatsid maailma häid soove

10.- 14. novembrini tähista-
ti Euroopa koolides Comenius 
programmile pühendatud  nä-
dalat. Nädala üheks keskseks 

sündmuseks on saanud kõigis 
riikides Comenius-logodega 
õhupallide õhkulennutamine. 
IIa ja IIb klassi õpilased saat-

sid sõpradele üle maailma koos 
õhupalliga ka hea soovi kaardi.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Tervislikult ja sportlikult!
Spordifriigi 10 libastu-
mist ehk eesmärk pühitseb 
abinõu:

• Harjutan trennivabadel 
päevadel kodus, siis kasvab 
lihas kiiremini. • Vihkan lobi-
sevaid trennikaaslasi, nad se-
gavad keskendumist. • Teen 
harjutusi pigem rohkem kui 
vähem. • Ma ei salli inimesi, 
kes ei pea treenimist tähtsaks. 
• Ma ei suhtle enam sõprade-
ga, kes treenimist mõttetuks 
peavad. • Mida rohkem ma 
treenin, seda aeglasemalt ma 
vananen. • Trennita nädala-
vahetus on tarbetu jõudeolek. 
• Kõik trennivälised vabaa-
jaüritused on ajaraisk. • Tun-
nen, et tahaksin ikka veel 
rohkem treenida. • Näpistan 
sportimisega ka une arvelt. 
(Ajakirja Tervisetrend järgi)

Pähklid pikendavad eluiga 

Regulaarne pähklikrõbis-
tamine võib eluiga pikenda-
da, väidavad Briti teadlased. 
Pähklites leiduv E- vitamiin 
ja antioksüdandid võitlevad 

edukalt ka südamehaiguste 
ja vähi vastu. Kui kogu inim-
kond pähkleid sööma panna, 
väheneks surmajuhtumite arv 
ligi veerandi võrra. (Ajakirja 
Tervisetrend järgi)

Jäätise peavalu 

Uuringud on näi-
danud, et ligi pooled jääti-
sesööjad kaebavad hiljem 
peavalu.Inglise teadlased väi-
davad, et jääkülm jook või 
söök võib tekitada n-ö kül-
maSoki, mis väljendub va-
lutundes otsmiku-, nina- või 
põsepiirkonnas. Äkiline kül-
maaisting suulaes annab aju-
le infot järsu temperatuuri-
languse kohta, mis ongi valu 
põhjus. Neile, kes n-ö jäätise-
peavalu all kannatavad, soo-
vitavad teadlased külmi jooke 
aeglaselt juua ja jäätist tasapi-
si süüa. 

Liikumine annab heaolu-
tunde. 

Seda väidab 87% põhja-
maa naistest. Lisaks sellele 

tuuakse esile märkimisväär-
selt lisandunud energiat ning 
mõnu kehalisest koormusest

Huumoriga ekseemi vastu 

Jaapanis jälgiti komöödia-
filmide mõju allergilisele 
nahale. Selgus, et hea na-
li vähendab ekseemi ja naha-
löövet. Kõige paremaid tule-
musi andsid Charlie Chaplini 
filmid. 

Sõbrad aitavad 

Kõige tervemad on inime-
sed, kel on palju sõpru, avas-
tasid ameerika teadlased. Uu-
rimusest osa võtnud inimesed 
vastasid kõigepealt küsimus-
tele ning seejärel nakatati 
nad vastavate ninatilkadega 
nohusse. Kõige kiiremini pa-
ranesid need, kes ütlesid, et 
neil on palju sõpru, tuttavaid, 
töökaaslasi ja naabreid. Sotsi-
aalses eraldatuses elavad ini-
mesed põdesid nohu aga pi-
kemalt ja raskemalt. 

Triinu Koppel,
10B klass

Jalgrattatreeningud spor-
dihuvilistele.

10. – 16. aastased poi-
sid! Esimene treening ja las-
tevanemate koosolek Kures-
saare Gümnaasiumi võimlas 
laupäeval, 15. novembril kell 
9.30. 

Info telefonil 045 57 
118, e–posti aadressil: 
bivarix@bivarix.ee.

Treener Indrek Ranna-
ma. Lõpetanud Tallinna Pe-
dagoogikaülikooli kehakul-
tuuri eriala.

Teate edastas:
Johannes Kaju

Teated

Algavad 9. 
kirjanduspäevad

Selle nädala märksõna-
deks on kirjandus ja tea-
ter. Alates tänasest, kolma-
päevast algavad meie koo-
lis 9. kirjanduspäevad. Ema-
keeleõpetajad ootavad kol-
me päeva jooksul erinevate-
le üritustele osalema 5. - 12. 
klasside õpilasi ja soovime 
kõigile meeldivaid elamusi!

19.11 Põhikooli Teatriõhtu 
algus kell 17.00.

Meelespea! Õpetajate tu-
ba on ainult lavele mine-
kuks ja tulekuks. Riietuvad 
kõik  klassid oma klassiruu-
mis. Peale etndust korjake la-
valt ja õpetajate toast kiiresti 
kokku kõik teie klassile kuu-
luv, et järgmine klass saaks 
end valmis panna.

Saali etenduse ajal ei pää-
se. Punasel väljakul ja õpe-
tajate olge vaikselt, siis te ei 
sega näitlejaid ja etenduse 
vaatajaid.

Üleriietege saali ei pääse, 
kasutage palun garderoobi.

20.11 Kirjandusviktoriin 
aulas kell 15.00.

Viktoriin kestab tund 
aega ja võitjaid autasusus-
tatakse kohe peale võistlu-
se lõppu.

20.11 Suur Teatriõhtu au-
las kell 19.00.

Suure Teatriõhtu kohta 
loe- vaata täpsemalt lk. 4.

Merle Rätsep,
emakeeleõpetaja 
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20. november Ei - päev suitsule
20.novembril tähistatakse 
kõikjal EI- päeva suitseta-
misele. Enne kui hakkad 
suitsetama - mõtle selle 
peale, miks sa seda teed.

Noored suitsetavad kõi-
gest hoolimata

Suitsetamine noor-
te seas on tavaline nähtus, 
hoolimata kõigile teada-
olevatest tõdedest, et suit-
setamine viib vähi tekkeni 
ja südamehaiguste kujune-
miseni. Aastate jooksul pü-
sib noorte suitsetajate arv 
samal tasemel, suitsetama 
hakkavate tüdrukute hulk 
tõuseb.

Miks noored suitsetavad

Põhjusi, miks noored 
hakkavad suitsetama, on 
palju. Üks olulisemaid põh-
jusi on suitsetavate eakaas-
laste surve, arvamus, et 
suitsetamine on cool ja va-
nemate või sugulaste ees-
kuju. Varjatumad põhju-
sed on madal enesehin-
nang, halb edasijõudmi-
ne koolis ning ümbritseva 
keskkonna mõju, sealhul-
gas ka meedia mõju.

Tegutsedes vastupidi

Need samad tegurid, 
mis sunnivad noori suit-
setama - uudishimu, pro-
testimeelsus ja eakaaslaste 
surve - võivad teenida aga 
hoopis vastupidist eesmär-
ki. Uudishimu selle kohta, 
kuidas suitsetamine sinu-
le mõjub ja kuidas see sind 
mõjutab, saab rahuldada ka 
ilma suitsetamata.

Miks vanemad ütlevad, 
et ära suitseta - nad teavad, 
milleni see viib. Sinu jaoks 

on see vaid kauge tulevik ja 
vähetõenäoline fakt.

Siis mõtle hoopis 
käesolevale hetkele - suit-
suhais, mis jääb külge sinu 
riietele ja juustele, mis tu-
leb su suust, kui sa räägid, 
tuleb ka kopsudest, see tä-
hendab, et sinu kopsud on 
tihedalt tossu täis. Praegu 
muud ei juhtugi, aga seesa-
ma suits takistab rakkude 
normaalset elu, aja jooksul 
jäävad nad haigeks ja tekib-
ki vähk - haigus, mis hävi-
tab järk-järgult teisedki ra-
kud.

Praegu ajab jooksmine 
sind hingeldama ja ham-
bad lähevad tasapisi kol-
lasemaks - sama juhtub ka 
veresoontega. Suitsetami-
sel tekkivad ühendid riku-
vad veresoonte seinu, need 
kattuvad kollase kihiga, 
mis takistab vere normaal-
set voolamist, ükski kude 
ei saa piisavalt hapnikku ja 
hingeldab koos sinuga.

Kuidas öelda eakaaslase-
le “ei”

Kodused tingimused 
võivad ka head olla, kuid 
mida teha kooli- ja eakaas-
lastega, kes ühistegevuseks 
ja grupikuuluvuse märgiks 
on valinud suitsetamise? 
Mõtle oma tõeliste soovi-
de peale - kas sinu eesmär-
giks on olla terve ja isesei-
sev noor inimene või olla 
osake seltskonnast, kus te-
hakse otsused sinu eest. 
Enesekindlus ei tähenda 
üksindust, enesekindlus tä-
hendab jõudu.

Pea meeles - suitseta-
misega alustamine on pal-
ju kergem kui hiljem sellest 

loobumine!

Mõningad väljavõtted 
meie kooli õpilaste ar-
vamustest suitsetamise 
kohta:

· On tõestatud, et suitse-
tavate inimeste IQ on ma-
dalam kui mittesuitsetaja-
tel.

· Kui mõni inimene suit-
setab, siis ei saa ta teisi ini-
mesi süüdistada oma hai-
gustes.

· Ma sooviksin, et kõik 
suitsu tehased pankrotti lä-
heksid.

· Minu ema ja isa ei suit-
seta, olen selle üle uhke

· Ma ise ei suitseta. See 
on mõttetu ja rõve. Suitse-
tajad ise arvavad, et see on 
popp, kuid tegelikult on 
see täielik jama. Ja kui nad 
nii arvavad, on nad tropid.

· Isa suitsetab autos, 
aken on lahti, aga mul hak-
kab ikkagi pea valutama.

· Suitsetamisega kaas-
neb halb õppimine.

· Suitsetajatel ei ole tava-
liselt hommikul söögiisu.

· Suitsetamine maksab 
palju.

· Suitsetamine tekitab 
kortse

· Suitsu müümine tuleks 
toidupoodides ära keelata.

Kui oled otsustanud 
suitsetamisest loobuda, siis 
alates neljapäevast seda te-
ha on kõige õigem otsus, 
mida sa oled viimasel ajal 
teinud.

Aet Raukase (arst-nõus-
taja), ja Kuressaare Güm-
naasiumi õpilaste materjali-
de põhjal kokku pannud…

Sirje Metsküll,
terviseõpetuse õpetaja

Suure 
Teatriõhtu 2003 
esinejad

1. “Tom Sawyer`i sum-
muti”, 12C.

2. “Oh ema Barberin”  
“Perekonnata” järgi, 9B.

3. “Tom Sawyer. Mõrtsu-
katöö Surnuaias”, 9C.

4. “Suured seiklejad”, 10B.
5. “Kuldne pasun e. kan-

gelaste kokkutulek”, 10A.
6. “Tom Sawyer”, 11A.
7. “Pal-tänava poisid” 

“Sellest võib tulla sõda!”, 11B.
8. “Seiklusjutte maalt 

ja merelt: üksinduse otsin-
guil”, 12B.

9. “Alasti- veel pare-
mad.”, 9A.

10. “Aardelaegas” R. L. 
Stevensoni “Aarete saar” ai-
netel, 10C.

11. “Mustjala soost me-
reröövli Juhani alias Verise 
Johni unenägu seiklustest 
maal ja merel”, 12A.

12. “Tom Sawyer & 
Huckleberry Finn”, 9D.

13. “Lugu sellest, kui-
das D`Artagnanist musketär 
sai”, 10D.

14. “Nils Holgerssoni 
imeline teekond läbi Root-
si”, 11C.

15. Mark Twain “Tom 
Sawyeri seiklused”, 10E.
Austatud esinejad!

Aega – max 10 minu-
tit. Kui Teie trupp on esine-
miseks valmis, andke sel-
lest teada õhtujuhtidele, kes 
siis publikule edasi kuuluta-
vad. Iga trupp koristab ko-
he peale etendust lava, ka-
sutage aja võitmiseks teiste 
klassikaaslaste abi. Etendu-
se ajal saali ei pääse, samu-
ti ei pääse järgmine esineja 
eelneva etenduse ajal õpeta-
jate tuppa. Kõikvõimalik la-
vakujundus tuleb õhtu lõpus  
õpetajate toast ära viia. Pa-
lun hoidke reeglitest kinni! 
Meeldivat teatriõhtut ja tu-
gevat lavanärvi!

Marit Tarkin,
korraldaja


