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Juhtkond tänab
Juhtkond tänab eduka 

esinemise eest Koidulauliku 
konkursil Mary Tamsalu’t 
(12A), Helena Pihel’it (10B) 
ja nende juhendajat õpetaja 
Marit Tarkin’it.

Juhtkond tänab A ja B 
vanuseklassi võrkpallimees-
kondi eduka esinemise eest 
vabariigis ja nende tree-
nereid!

Õpilaste sünnipäevad

Arno Urgas 12C 11.12
Andrus Raamat 7D 11.12
Helen Saar 10E 11.12
Alice Karlson 9B 11.12
Lauri Leppik 9B 12.12
Fredi Pihlas 4A 12.12
Merike Kreem 10E 12.12
Liisu Lehtsalu 7A 12.12
Liisel Nelis 1B 12.12
Kristjan Adrat 9A 13.12
Taavi Himmist 9A 13.12
Oliver Mändla 4A 13.12
Mary Tamsalu 12A  13.12
Helena Talk 9D 13.12
Riin Oeselg 3A 13.12
Esti Elango 9D 14.12
Mariina Kakum 5C 14.12
Elisabet Välbe 4B 14.12
Joosep Sepp 3B 15.12
Tuuli Käiro 10A 15.12
Angela Mägi 6B 15.12
Eva Jantra 5A 15.12
Mart Kõrgesaar 10A 16.12
Katrina Kurg 11B 16.12
Marta Raudsepp 10D 16.12
Sandra Räim 9B 16.12
Aive Trave 8C 16.12
Tarmo Matt 9C 17.12
Lauri Koitla 6C 17.12
Livia Matt 4B 17.12
Eliisa Annusver 4A 17.12

Töötajate sünnipäevad

Valve Rauna 17.12
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Ikka peab olema kindel,
et ilusaim lend on veel ees,
et säravaim sõnum on varjul
just sinu enese sees.
Et äratundmise koidik
ja kõige lummava loojang
iga päev võivad tulla...

 Aita Kivi

Koidulauliku Saaremaa eelvoor

2. detsembril algusega 
16.00 toimus Kuressaa-
re Kultuurikeskuses selle 
aasta esimene koolinoorte 
etlemise üritus – Koidulau-
liku konkurss.

Lydia Koidula loomin-
gu ettekandmisele lisaks tuli 
sel aastal teise autorina luge-
da Venda Sõelsepa luuletusi. 
Kokku osales 24 õpilast 5. – 
12. klassini.

Žürii töötas kooseisus 
Merle Sillavee, Kalle Kada-
rik ja Aarne Mägi, nende sõ-
nul oli otsust päris raske te-
ha, sest häid luulelugejaid 
oli palju. 

Saare Maakonda läheb 
Pärnus toimuvale vabarii-
klikule konkursile esinda-
ma Grand Prix`i võitja Liisa 
Saaremäel SÜG 5. kl. (juh. 
Rita Ilves)

Noorema vanuseastme 
(5.-8. kl.) kohad: I koht Reet 
Sillavee SÜG 7. kl. (juh. Rita 
Ilves), II koht Maret Ansperi 
SÜG 6. kl. (juh. Rita Ilves), III 

koht Paap Uspenski 
OG 6. kl. (juh. Katrin 
Kirs).

Vanema vanuse-
astme (9.-12. kl.) ko-
had: I koht Helena 
Pihel KG 10. kl. (juh. 
Marit Tarkin). II 
koht Mary Tamsalu 
KG 12. kl. (juh. Ma-
rit Tarkin). III koht 
Elis Allvee OG 10. 
kl. (juh. Signe Söö-
mer).

Järgmine kooli-
noorte etlemiskon-
kurss toimub ju-
ba jaanuari lõpus ja 
siis on vaja lugeda 
üks vabalt valitud 
proosapala ja üks 
vabalt valitud luu-
letus. Jõudu osaleja-
tele järgmiseks kon-
kursiks.

Merle Rätsep,
eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja 

Koidulauliko konkursi Saaremaa eelvooru võitjad koos žüriiga. Foto: Merle Rätsep.

Vanema vanuseastme võitja Helena Pihel 
etlemas. Foto: Merle Rätsep.



2 Meie KG, 10. detsember 2003Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Kusti Kokk 65
Kusti Kokk sündis 1938. 

a. Kihelkonna vallas Vedru-
ka külas väiketalupidaja pe-
rekonnas. Peale tema oli pe-
res veel neli poega: Kaljo, 
Eino, Endel ja Arvi. 

Koolitee algas 1946. a. Ki-
helkonna 7-kl. koolis, mille 
ta lõpetas 1953. a. Õpingud 
jätkusid Haapsalu Pedagoo-
gilses Koolis, mille seoses 
kooli üleviimisega lõpetas 
Tartus 1957. a. 

Esimeseks töökohaks 
sai Kärla 7-klassiline kool, 
kus ta oli kehalise kasvatu-
se ja laulmise õpetajaks. Ala-
tes 1960. a. andis ta kehalise 
kasvatuse ja vene keele tun-
de Kihelkonna 8-klassilises 
koolis. 

1967. a. sai Kusti Kokast 
Tartu Riikliku Ülikooli stat-
sionaarne üliõpilane. 1970. 
a. lõpetas ta ülikooli filoloo-
gi, vene keele ja kirjandu-
se õpetaja diplomiga ning 
määrati Nõo Keskkooli vene 
keele õpetajaks. Nõos töötas 
ta kuni 1974. a., mil viidi üle 
Viktor Kingissepa nim. Kin-
gissepa I Keskkooli õppeala-
juhatajaks. 

1970. a. ta abiellus, abi-
kaasa Aili. 1972. a. sündis 
tütar Maris, 1974. a. poeg 
Tanel. 

1975. a. täiendas K. Kokk 
end koolikorralduse ja juhti-
mise alal. 

1977. a. oli ta üks Kin-
gissepa II Keskkooli asuta-
jatest. Järgmisel aastal sai 
temast meie kooli esime-
ne direktor. Tegu ei olnud 
lihtsalt uue kooli ülesehita-
mise ja käivitamisega, Ees-
ti üks suuremaid koole pidi 
end tõestama haridusmaas-
tikul nii kodulinnas kui kau-
gemal. Ja vaid mõne aastaga 
sai kool tuntuks kui “Kusti 
kool”, mille uudseid üritusi 
ja vabameelset vaimu käisid 
imetlemas nii ajakirjanikud 
kui kolleegid.

Kusti suhtumist töö-
ülesannetesse iseloomustas 
suur vastutustunne ja ar-
mastus. Ta oli rahulik ja kor-
rektne, kuid samal ajal ka 
nõudlik nii iseenese, õpeta-
jate kui ka õpilaste suhtes. 
KG direktorina töötas ta ku-
ni 1987.a.

 Aastatel 1987 – 1992 töö-
tas ta Lenini-nimelises kol-
hoosis kaadritöötajana ja 
ametiühingu esimehena. 
1993 – 1996 pidas ta Saare-
maa Poistemaja direktori 
ametit. 

Kunagised kolleegid ja 
sõbrad meenutavad Kus-
ti Kokka sõbraliku ja toreda 
inimesena, kes suhtus oma 
kohustustesse alati tõsiselt ja 
täitis neid korralikult. 

Kusti Koka hobideks oli 
muusika ja sport. Ta laulis 

mitmetes laulukoorides. 
Kusti Kokk suri 25. märt-

sil 1996. a.
2002. aaastast annab Ku-

ressaare Gümnaasium välja 
Kusti Koka nimelist stipen-

Kusti Kokka meenutavad Kuressaare Gümnaasiumi õpetajad ja vilistlased
Maren Asumets (I lend): 

Kusti Kokk oli südamlik, hea 
kaaslane, hästi abivalmis ja ei 
teinud vahet, kas oled noor 
kolleeg või temaealine.

Vilma Kuiger: Kusti Kokk 
oli äärmiselt sümpaatne, vä-
ga vastutulelik kõigile, mõis-
tev. Ta oli ise väga töökas ja 
ta nõudis seda ka teistelt.   

Helvi Tenn: Väga südam-
lik, töökas ja suhtus kõigise 
hästi sõbralikult.

Toomas Takkis: Kus-
ti Kokk oli minu silmis üks 
ütlemata lugupeetud ja  au-
väärne koolijuhataja. Hiljem, 
kui tuttavaks saime, nägin, et 

õpetajad ja õpilased pidasid 
temast väga lugu. Kusti Kokk 
oli  hea inimene. Omal moel 
tõi see heaolemine talle prob-
leeme kaasa, sest ta lasi kõik 
enesest läbi. Mulle ütles ta 
igaljuhul kooli üle andes, et 
ära sa liiga hea inimene ole, 
sest üks inimne ei jaksa lii-
ga palju kanda ja vastutada. 
Töövälisel ajal oli ta väga hea 
seltskonnainimene. 

Eve Sepp: Rahulik tasa-
kaalukas mees. Püüdis hästi 
õpilastest aru saada ja suhtles 
nendega. Eksamiuste taga ra-
hustas õpilasi.

Ursula Matvejeva: Inime-

ne suure algustähega, suu-
re südamega. ÕPETAJA  lä-
bi elu.

Maria Pärn: Väga hin-
natud koolijuht. Armastatud 
nii õpilaste kui õpetajaskon-
na poolt. Ta oli äärmiselt sõb-
ralik ja delikaatne.

 Marje Pesti: Hea inime-
ne. Arvan, et direktoriks ole-
mine “kulutas” teda. Oma 
ajal oli ta selle kooli jaoks pa-
rim võimalus. 

Ellen Kask: Kusti Kokk 
oli see mees, kes võttis meil 
käest kinni, tuues meid siia, 
Kuressaare Gümnaasiumi. 
Ta oli tasakaalukas, sõbralik 

diumit abituriendile, kes lä-
heb õppima pedagoogikat.

Maidu Varik,
õppealajuhataja, I lennu 

vilistlane

ja inimusaldav koolijuht.
Anne Mets: Ta oli meie 

kooli rajaja nii füüsiliselt 
(maja ehitamine ja sisusta-
mine) kui ka vaimselt (õpe-
tajaskonna valik ning õpilas-
keskne kooli-idee). On rõõm, 
et TEMA poolt majja too-
dud ideed on täitunud, ja et  
on “meie” tunne õpilastes ja 
õpetajates olemas. 

Age Kallus: Kusti Kokk 
oskas direktori, kolleegi ja 
filoloogina leida igale olu-
korrale inimliku mõõtme 
ja mulle on meelde jäänud 
tema mõtestatud sõnavõtud.

Siis, kui alguse sai meie kool...



Meie võrkpallurid edukad!

Kaks viimast nädalat on 
möödunud meie kooli pois-
tel võrkpallilainel.

EKSL-i finaalis mängisid 
Viljandis 25-26. novembril 
A-vanuseklassi poisid.

Finaalturniirile oli 
saanud üheksa võistkon-
da. Need olid jagatud kol-
me alagruppi. Iga alagrupi 
kahel paremal oli võimalus 
pääseda medalile.

  Mängiti Viljandi uues 
spordihoones, kus korraga 
sai mängida kolmel välja-
kul. Uus hoone on ühendu-
ses vana saaliga, nii et lisan-
dus veel neljas väljak. Kui 
saime teada, et märtsis val-
mib veel samasugune saal 
Viljandi Maagümnaasiumi 
juurde, siis võib mulke ka-
destada küll, sest Kuressaa-
rel ei ole midagi sellist vastu 
panna. Kergejõustikuhall on 
neil juba mitu aastat.

Nüüd mängude juur-
de. Alagrupis olid meil vas-
tasteks Pärnu Koidula kool 
ja Võru Kreutzwaldi kool. 
Kaotus Pärnule 2:1 ja võit 
Võru üle sama tulemuseg 
jättis medalilootused. Järg-
mise päeva esimene mäng 
Viljandiga oli kõige tähtsam, 
kaotus kustutanuks medali-
lootused, võit jätab kõik või-
malused.

Kuna eelmisel päeval oli 
mängudeks häälestus vei-
di nõrk, siis Viljandi vastu 

õnnestus häälestus igati - 2:
0 võit tuli kindlalt. Esime-
ne geim 25:12.Viljandi är-
kas alles siis, kui geim oli 
juba läbi. Teine nii lihtsalt 
ei läinud, aga 25:23 oli või-
duks piisav. Pronksmedalid 
olid käes. Hõbeda pärast tuli 
uuesti kokku minna Pärnu-
ga. Eelmisel päeval saadud 
kaotus vormistati nüüd või-
duks. Vaja läks kolme gei-
mi ja need kõik olid väga 
võrdsed, 2:1 võit meile.

Esikoha mängus oli 
vastaseks Rakvere Reaal-
gümnaasium. Meil oli ras-
ke mäng Pärnuga just lõp-
penud ja puhkuseks ja uueks 
häälestuseks aega napilt, ai-
nult paarkümmend minutit. 
Rakvere poisid olid saanud 
puhata juba paar tundi. Sel-
lises, veidi ebavõrdses sei-
sus alustati mängu esikoha 
pärast.

Mäng oli südi, aga mõle-
ma geimi lõpus olid Rakvere 
omad kindlamad ja kuldme-
dalid kuulusid neile. Hõbe-
dane saavutus on igati tubli 
kui arvestada seda, et viima-
ne selline tulemus võrkpal-
lis oli 1983. aastal. Seega 
kakskümmend aastat taga-
si. Siis jäädi alla Võrule. Sa-
ma võistkond saab mängida 
täies koosseisus ka järgmi-
sel aastal.Võistkonnas män-
gisid: Mart Tarkin, Karl Tar-
tes, Tõnno Toompuu, Tenno 

Saksakulm, Argo Mesila, 
Madis Lepp, Kaimar Lomp, 
Siim Põlluäär.

Siinkohal tuleb tänada 
treenereid Anne Poopuud ja 
Edgar Haavikut, kelle tree-
ningutel on meie poisid sel-
lised oskused omandanud. 
Jõudu treeneritele ja treeni-
jatele järgmiseks aastaks!

Õnnitlenme meiegi neid 
omalt poolt!

2. detsembril olid aga 
võistlustules B-vanuseklas-
si võrkpallipoisid. Pärnus 
mängiti EKSL-i üks tsooni-
dest, kus selgitati finaaltur-
niirile pääsejad.

Pärnu tsoonis oli viis 
võistkonda, kus kolmel olid 
edasipääsuvõimalused.

Meie poisid kasutasid se-
da 100% -liselt, kaotamata 
ühtegi mängu.

Loovutati ainult üks 
geim. Tulemused: Viljandi-
ga 2:0, Pärnu Koidula koo-
liga 2:0, Pärnu Ülejõe Güm-
naasiumiga 2:0, Türiga 2:1. 
Ees ootab finaalturniir, mis 
toimub veebruaris. Võist-
konnas mängisid: Madis 
Lepp, Siim Põlluäär, Vaano 
Viik, Tom Torn, Joonas Lõ-
bus, Markus Koppel, Siim 
Kalaus.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Tähelepanu! Algamas on 
terviseviktoriin!

Osa võivad võtta kõik 
Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilased. Igas Meie KG num-
bris avaldame 3 küsimust 
tervise- ja spordivallas, esi-
mesed küsimused ilmu-
vad juba järgmises numbris. 
Tublimatele auhinnad! Õi-
ged vastused aadressile:

www.tervise.viktoriin@
mail.ee.

Triinu Koppel,
läbiviija

Õpetajate päeval kasutu-
ses olnud kaitsevärvuses 
militaarne võrk  on koolist 
kaduma läinud.

See oli töömeeste ruu-
mis, aga nagu töömees väi-
dab, siis “mingid suured poi-
sid” viisid selle ära. Kahjuks 
on see aga kiiresti tagasi vaja 
saada, et tagastada see tema 
õigele omanikule, kes seda 
juba närviliselt taga otsib.

Kes midagi teavad, and-
ke teada klassi 001 (Raili 
Kaubile).

Maris Leivategija,
12B klass

10B tervisekeskuses
02.12 klassijuhatajatun-

nis külastasime “Rüütli” ter-
visekeskust. Käisime soola-
kambris, infrapunasaunas, 
piilusime energiakookonis-
se ja presidendi sviiti. Pä-
rast käisime saunas ja uju-
mas ning mõtlesime, et küll 
oleks hea peale väsitavat 1. 
poolaastat nendesse põneva-
tesse tubadesse end turguta-
ma tulla.

Jane Vogt,
10B klass

Teated

EKSL-i finaalis II koha saavutanud meeskond. Ees seisavad: Karl Tartes, Mart Tarkin, Tõnno Toompuu, 
Tenno Saksakulm, Kaimar Lomp. Tagumises reas seisavad: Siim põlluäär, Madis Lepp, Argo Mesila.
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Detsember 2003

Jaanuar 2004

Maja avatud

Avatud 10.00 - 16.00

Maja suletud

Koolimaja 
suletud

Lühidalt
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Tulemas on  võimlemisvõistlus
Võimlemisvõistlus toi-

mub kolmapäeval, 17.det-
sembril kell 15.00 kooli 
aulas. Vanuseklassid on 5.-
6.kl.; 7.-9.kl. ja 10.-12.kl. Pa-
rima klassi selgitamiseks lii-
detakse klassi neidude ja 
noormeeste kavade hinded 
ja tulemused kantakse klas-
sidevahelise võistluse punk-
titabelisse.

 Tütarlapsed esitavad 1- 
1.30 minutilise omaloomin-
gulise võimlemis,- või lii-
kumiskava muusika saatel 
vabalt valitud stiilis. Rühma 
koosseisus peab olema vä-
hemalt neli võistlejat. Kavas 
hinnatakse originaalsust, 
kava terviklikkust, muusika 
sobivust, liikumise ulatust 
ja tehnilist täitmist, emotsio-
naalsust, liikumise ühtsust, 
ruumi kasutamise oskust.

 Noormeeste vähemalt 
viieliikmeline võistkond 
esitab kaks püramiidi. Tei-
ses püramiidis on lubatud 
kasutada püramiidi ilmes-
tamiseks lisavahendeid. 
Hinnatakse üldmuljet, pro-

portsionaalsust, püramiidi 
koostamise tehnilist täitmist 
ja väljenduslikkust. 

 Registreeruda tuleb hil-
jemalt 12. detsembriks kell 
12.00 ja ülesandmislehed 
tuleb tuua keh.kasv. õpe-
tajate vaheruumi. Hiljem 
registreerunud lülituvad 
automaatselt ettepoole esi-
nemisjärjekorras. 

Kui klassis on mitu tore-
dat esinemiskava, siis teis-
tel on võimalus esineda ajal, 
mil kohtunikud lähevad 
kokkuvõtteid tegema. Ka 
need esinemisrühmad tuleb 
registreerida.

  Seletuseks natuke võim-
lemise hindamisest. Võimle-
miskava maksimum hinne 
on 20 punkti ja ühel püra-
miidil 10 punkti. Kokku on 
klassil maksimaalselt või-
malik teenida 40 punkti, 
mida juhtub küll haruhar-
va. Võimlemises alustatakse 
hindamist maksimumpunk-
tidest, millest arvatakse ma-
ha kõik eksimused vastavalt 
vea raskusastmele.  Koh-

tunikke on kolm ja arvesse 
läheb keskmine hinne, aga 
mitte aritmeetiline keskmi-
ne. Kui hinded on näit. 13, 
14 ja 18, siis lõplik hinne 
on 14. Nii arvestatakse hin-
deid võimlemise võistlus-
määruste järgi ja pole mõ-
tet muretseda, et äkki  „oma 
õpetaja“ hindab omasid pa-
remini. Kohtunikud peavad 
alati olema võimalikult ob-
jektiivsed ja kui seda ei suu-
deta, siis kõrgem hinne „ku-
kub välja“ ikkagi.

 Ootame ka sel aastal to-
redaid ja üllatavaid etteas-
teid, mida esitatakse suure 
lustiga. Parimad kavad va-
litakse välja kevadel toimu-
vale maakondlikule võim-
lemis, -ja liikumisrühmade 
kokkutulekule, kus eelmisel 
aastal said meie kooli kavad 
kaks laureaaditiitlit ja kaks 
eriauhinda. 

Toredat loomingut ja 
harjutamist! 

Tiina Käen,
võistluse peakohtunik

Maniküür - mis, milleks ja kuidas?
Mis on maniküür?See 

on käte, eriti aga küünte 
hooldus.

Igapäevaseks maniküü-
riks piisab käte korralikust 
puhastamisest ja kreemita-
misest, küünenahkade taga-
silükkamisest ja küünealuste 
puhastamisest.

Maniküüri tegemine etap-
pide kaupa:

Kõigepealt kreemitage 
käed niisutava kreemiga sis-
se ning määrige küünenahka-
dele õli või tavalist vaseliini. 
Asetage käed 5 minutiks soo-
ja vette. Salongis olles on soo-
vitatav veevanni asemel küsi-
da parafiini.

Pärast leotamist kuiva-
tage käed ja  lükake apelsi-
nipuust pulgakese viltuse 
otsaga küünenahad tagasi. 
Hoiduge seejuures küünele 
kõvasti surumast.

Masseerige küünenahad 
pehme kummiotsikuga üle.

Lõigake tangidega ära ai-

nult need küüneümbruse 
nahad, mis jäid pärast eel-
mist protseduuri lahtiseks. 
Lühikeste kergete lõigete-
na eemaldage ka kõvenenud 
nahad küünenurkades. Lõi-
kamisel lähtuge reeglist – nii 
vähe kui võimalik ja nii pal-
ju kui vaja.

Ebaühtlase pikkusega 
küüned lõigake enne viilimist 
ühepikkusteks.

Küünte viilimiseks ka-
sutage pehmeid plastik-või 
kummiviile. Metallviilid  aja-
vad viilides küüne kuumaks, 
see aga soodustab küünekih-
tide lahtilöömist ning tule-
museks on kihtidena lõhene-
vad küüneotsad.

Viilimine toimub nurka-
dest keskosa poole ning kõik 
liigutused tehke ainult ühes 
suunas.

Pärast viilimist puhastage 
küünealused apelsinipuust 
pulgakese otsaga ning tasan-
dage viiliga viimasedki ko-

narused.
Poleerige küüned po-

leerijaga. Küünepoleeril on 
tavaliselt 3-4 erineva ka-
redusastmega pinda. Alusta-
ge kõige karedamast, lüka-
tes sellega paar korda üle iga 
küüne. Edasi lihvige küüned 
keskmise karedusega ning lõ-
puks kõige pehmema otsiku-
ga üle.

Koduse maniküüri puhul 
kreemitage käed lõpuks nii-
sutava ja toitva kätekreemiga 
sisse (nt Kamill käte-ja küün-
tekreem). Masseerige käsi ja 
sõrmeotsi ning pühkige üle-
jäänud kreem paberrätikus-
se. Kui soovite küüsi lakki-
da, puhastage küüs hoolikalt 
kreemijääkidest ning kandke 
kõigepealt peale värvitu, kait-
sev aluslakk, seejärel lakkige 
küüned meeldiva tooniga.

Ajakirja “Pere ja Kodu”
materjalide põhjal:

Andra Alevi,
10A klass

Mida soovid 
jõuluvanalt 
jõuludeks?

Sissel-Maria 1B: soovin, 
et jõuluvana tuleks koos pä-
kapikkudega.

Kärt 1B: Ma tahan Bar-
bit.

Alari 1B: Ma tahan män-
guautot. Tegelikult, kas legot 
võib ka tahta?

Piret 11C: Ma tahaks 
suurt spordikotti, mis oleks 
parajalt stiilne ja kuhu saaks 
igasugu asju sisse panna, kui 
reisile lähen. Teistele tahaks 
ka kingitusi teha.

Priit  12A - Midagi head. 
Ja et jõuluvana ikka tuleks.

Karl   5A - Legosid.
Kristin  4B - Uiske.
Krõõt  5C  - Uusi riideid.
Katry  7A - Valgeid jõule.
Triinu 7A - Kommi ja val-

geid jõule.
Kristi  7A - Digifotokat.
Herta  8A - Maiustusi.
Marit Tarkin - Head ma-

gistritöö teemat.
Marje Pesti – Jõulureisi.
Mihkel 11C – Tahaks 

PALJU Kasekese kommi saa-
da… siis tahaks veel uusi bo-
taseid!

Merli 2A – Ma tahaks 
barbit endale saada!

Erki 12C - …Üht reisi-
piletit Paradiisi tahaks…..ja 
lund ning jääd!

Kaia 7B - ….mmm, mida-
gi head!??

Marek 12C – Vatipükse!!!
Priit 4B – LEGO!

Triin Aavik, Kristiina 
Kruuse, Ilona Käsk, 11C

Lühidalt
11. klassid käisid 05. - 
06. detsembril õpperei-
sil. Reedel külastati Pärnu 
teatrit ”Endla”. Teine päev 
möödus noorte infomessil 
”Teeviit”. 

Ööbiti Pärnu Ühisgüm-
naasiumis. Pingeliseks ku-
junes tagasisõit, sest tormi 
tõttu oli praamiliiklus seis-
kunud.

Õnneks otsustati kell 
20.00 siiski üks reis teha ja 
keskööks jõudsid kõik ko-
ju. Täname väga Neo Mobi-
le rahulikke ja vastutulelik-
ke bussijuhte ning Maimu 
Hirvoja`t öömaja eest!

11. klasside juhatajad
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Uudiskirjanduse loetelu
1. Kuressaare Gümnaa-

siumi õpetajate uurimistööd. 
Haapsalu :. 115 lk.;. 

2. Saaremaa Ühisgümnaa-
siumi õpetajate uurimistöid. 
Haapsalu :. 79 lk.. 

3. Birjukova, Irina.. (2003). 
Vene keele harjutusvara reeg-
lite ja vastustega. Tallinn : TEA 
Kirjastus. 160 lk. 

4. Watson, George.. (2003). 
Koolikäitumise käsiraamat. 
Tartu : El Paradiso. 280 lk. 

5. Undusk, Jaan.. (2003). 
Quevedo. Tallinn : Perioodi-
ka. 136 lk. 

6. Salumaa, Tarmo.. Ajako-
hastatud õppemeetodid. [Tal-
linn] : Merlecons. 183 lk. : ill. 

7. Kuresoo, Rein. (2003). 
Loodusõpetus 5 klassile. Tal-
linn : AS BIT. 113 lk.; ill.

8. Koostöökultuur koolis 
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi 
Publikatsioonid =. (2003). Pär-
nu : Tartu Ülikooli Pärnu Kol-
ledz

9. Hanson, Rein. (2003). Kes 

meil metsas elavad. Läänemaa 
Telestuudio OÜ :. 

10. Kont, Are. (2003). Loo-
dusgeograafia põhikoolile 3 
osa. Tallinn : Avita. 151 lk.. 

11. Kuressaare Gümnaa-
siumi metsakalender 2003. 

12. Majakatuli. (2000). Ki-
helkonna [Saaremaa] : Kihel-
konna Põhikool. [79] lk. : ill., 
portr. 

13. Sarapuu, Tago. Tiigri-
retk Eestimaal. Tartu Ülikool. 

14. Pink, Anu.. (2003). 
Õmblemine. [Türi] : Saara Kir-
jastus. 159, [1] lk. : ill. 

15. Hayes, Nicky.. Sotsi-
aalpsühholoogia alused. Tal-
linn : Külim. 168, [6] lk. : ill. 

16. Risi, Marius,. (2003). 
Alltag und Fest in der Schweiz. 
Zürich : Pro Helvetia. 111 lk. : 
ill., kaart.. 

17. Üldmaateadus gümnaa-
siumile. (2003). Tallinn : Avita. 
21 lk. : ill., kaart. 

18. Maailma ühiskonna-
geograafia gümnaasiumile. 

(2003). Tartu : Eesti Loodusfo-
to. 184 lk. 

19. Tomaszewski, An-
dreas.. (2003). Themen neu 
Zertifikatsband. Ismaning : 
Hueber. 104 lk. 

2 0 .  P e r l m a n n - B a l m e , 
Michaela.. (2003). Themen neu 
Zertifikatsband. Ismaning : 
Hueber. 184 lk. 

21. Hansen, Helle Raböl.. 
(2003). Kiusupunn. Tallinn : 
Tervise Arengu Instituut. Ter-
visedenduse osakond. 120 lk. 

22. Themen neu Zertifikats-
band. (2002). Max Hueber Ver-
lag :. 

23. Heringer, Hans Jürgen. 
(2003). Deutsch Express. Koo-
libri :. 96 lk.

24. Jukk, Tuuli. (2003). Ro-
heline. CD

Kann, Kallista.. (2003). Ees-
ti-saksa sõnaraamat. Tallinn : 
Valgus. 1200 lk.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Infomess “Tuleviku kompass”
Laupäeval, 13. dets. 2003 

kell 10.00 - 16.00 toimub Ku-
ressaare Kultuurikeskuses 
noorte infomess “Tuleviku 
kompass”. Afterparty Pu-
nases Baaris! Kell 21.00, sis-
sepääs messi piletiga või 25.- 
EEK.

Messist osavõtvad koolid

Saaremaa Ühisgümnaa-
sium, Kuressaare Güm-
naasium, Orissaare Güm-
naasium, Kuressaare 
Õhtukeskkool, Kuressaare 
Ametikool, Leisi Keskkool, 
Tartu Ülikool, Tallinna Teh-
nikaülikool, Tallinna Peda-
googikaülikool, Eesti Põllu-
majandusülikool, Viljandi 
Kultuurikolledž, Tallinna 
Tehnikakõrgkool, Viljandi 
Ühendatud Kutsekool, Eesti 
Mereakadeemia, Kuressaare 
Noorte Huvikeskus jt huvi-
koolid ja klubid, Saaremaa 
Noorte Infopunkt.

Videosaali tutvustused

11.00 Saaremaa Ühis-
gümnaasium, 11.20 Kures-
saare Gümnaasium, 11.40 
Leisi Keskkool, 12.00 Oris-

saare  Gümnaasium, 12.20 
Kuressaare Õhtukeskkool 
(Täiskasvanute Gümnaasi-
um), 12.40 Kuressaare Ame-
tikool, 13.00 Tartu Ülikool, 
13.20 Tallinna Pedagoogi-
kaülikool, 13.40 Tallinna 
Tehnikaülikool, 14.00 Tallin-
na Tehnikakõrgkool, 14.20   
Eesti Põllumajandusüli-
kool, 14.40   Eesti Mereaka-
deemia, 13.00   Viljandi Kul-
tuuriakadeemia, 13.20   4H, 
13.40  Tartu Ülikooli. Üliõpi-
lasesindus - töö ja õppepro-
gramm Ameerika noorte-
laagrites

Laval

10.00 Avasõnad, 10.15 Ku-
ressaare Muusikakool (045 
54 049; www.kurssaare.ee/
muusikakool/), 10.45 Ku-
ressaare Gümnaasium 
(www.oesel.edu.ee/kg), 
11.15 Jane Pärlid (Jevge-
nia Pihel 053 916445), 11.35 
Saaremaa Ühisgümnaa-
sium (www.syg.edu.ee), 
12.05 Üle Saaremaaline tü-
tarlastekoor (Silja Tamme-
leht 053 440595), 12.25 Saa-
re Noorte Huvikool (Tiia 

Leppik 45 56187; 052 91299), 
13.00 Flamingo (Terje Adam-
son 050 50968), 13.20 Semiir 
(053 421881;www.hot.ee/
semiir), 13.40   Leisi Kesk-
kool (http://www.oesel.ee/
hpages/leisi/ ), 14.00 Flex 
(Tiia Käen 45 31338), 14.30 
Gymnastika (Tiiu Haavik 
056 603108), 14.50 Mustjala 
Kodutütred  (Liili Ader 045 
70 642), 15.10 Viljandi Kul-
tuuriakadeemia www.kult
uur.edu.ee,15.30  Saaremaa 
Poistekoori ettevalmistus-
koorid (Laine Lehto 053 43 
91 83).

Olete oodatud!

Korraldav meeskond: 
Saare Maavalitsus, Saare-
maa Noorte Infopunkt, SA 
Ülikoolide Keskus Saare-
maal, Kuressaare Ametikool, 
Saaremaa Ühisgümnaa-
sium, Kuressaare Gümnaa-
sium, Kuressaare Linnava-
litsus, Kuressaare Noorte 
Huvikeskus.

Inge Jalakas,
huvijuht

Koolipoisi 
kalender

Selle luuletuse autor 
Kuressaare Gümnaasiumi 
kauaaegne õpetaja Helgi 
Allik kirjutas selle sünniloo 
kohta järgmist: läinud aas-
ta lõpu eel tormas mu tuppa 
lapselaps, 4. klassi mees ja 
teatas: neil koolis igaks 
kuuks salmi vaja.

Ronisime raamaturiiuli-
tel- ei hakanud silma. Aga 
aitama peab. Õhtuks sündi-
sid sellised salmid.

Küünlajagu kui järel on aas-
tat, mõtle, kas väärikalt teele 
ta saadad.

Kas on rütmis Su elureegel, kas 
vastu naeratab päevade peegel.

Uusaasta hakul sündiski ime: 
jaanuar maha tõi jõulukuu lu-
me.

Veebruaris lõid vastlate välku, 
tõrvasid suuski ja otsisid kelku.

Märtsis on õhus tihaste singlid, 
leevikse laulus hulk sirelipungi.

Aprillis vahtramahl käärima 
kipub. Liblikaid tulpide küba-
rais ripub.

Mai on erutav võilillekuu, hoo-
pis soojemalt lehvitab tuul.

Merre meelitab jaanikuu, maa-
sikaist punane lapsesuu.

Juulis saab reisida vabalt kui 
lind. Võid rannas lesida, suve 
täis rind.

Augustis varakult kummitab 
kool. Seeni jääb metsa, Sul koo-
li hool.

Septembril seljas on koolimun-
der. Lapsi täis koguneb klassi-
kamber.

Oktoobris põõsaid painutab 
tuul. Jahe on õues ka õunapuul.

Novembris marti ja kadrit joo-
ksed, luristad nina ja köhid uk-
sel.

Jõulukuus perele kinke teed, 
Sest oled peres päris peeni-
ke mees.

Aga õpetaja, ta teab: Aastas kõik 
kuud on ühtviisi head, kui Sinu 
klassis kõik lapsed on head, kel-
lel healmeelel silitad pead.

Suurematele saarlust õpetab-
Nüüd oma õpik, mis kirjameest  
tutvustab.

Helgi Allik



������������������

�������������

���������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������

6 Meie KG, 10. detsember 2003Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Veel jõulukuu üritustest
NB! Vea parandus!

Eelmises Meie KG-s il-
munud Playback`i juhen-
dis oli vale kuupäev. Play-
back toimub neljapäeval, 
18.12.2003.

Ja veel üks soovitus: 
playback´i kavades saate ka-
sutada võimlemisvõistlus-
teks välja mõeldud tantsu-
kombinatsioone ja edasi on 
ju kõik lihtne, tuleb ainult 
suud õiges rütmis maiguta-
da ja stiilne välja näha!

Jõulupeod

19. detsembril kell 18.00 
5. – 6. klasside esinemised 
aulas. Kell 19.00 7. – 8. klas-
side esinemised aulas. Kell 
20.00 – 22.30 Jõuludisco.

20. detsembril kell 12.00 
5. – 12. klasside pidulik jõu-
lukontsert teenistus Lau-
rentiuse kirikus. Kell 19.00 
– 01.00 9. – 12. klasside jõu-
lupidu aulas.

9. – 12. klasside jõulupeo 
stsenaariumi, klasside ees-
kavade ning aula ja kool fu-
ajee kaunistamise eest vastu-
tavad 12ndad klassid.
Raha

Kuna jõulupeole sisse-
pääs on kõigile tasuta, siis 
palume igal klassil koguda 
igalt õpilaselt tehnika jaoks 
5.- EEK. Raha palun tuua 17. 
detsembriks huvijuhi kätte!

Nõuded fantaasiakavale
• Selleaastane teemava-

lik on vaba, kõik sõltub teie 
fantaasiast. • Kava pikkus 
3 min. • Kui kavas esineb 
teksti, siis võimaluse korral 
kasutada mikrofone. • Kui 
kasutate muusikat, siis CD 
plaat või kassett viia juba en-
ne esinemiste algust korrali-
kult sildistatuna (mille peal 
on klass ja loo number) DJ 

kätte. • DJ ei vastuta muusi-
ka kvaliteedi eest.

Klassidevaheliste 
võistluste arvestusse mi-
nevatest üritustest

1. päev Jõulukunstipäeva 
vt. juhendist.

2. päev Playback`i juhend 
eelmises Meie KG-s.

3. päev Jõuluköievedu.
Toimub vahetundide ajal 

ja peale tunde võimlas. Võis-
tkonnas 6 inimest: 3 poissi ja 
3 tüdrukut. 

• 9.45 – 5. klassid (võim-
las). • 10.45 – 6. klassid + 
ÕOV ja õpetajad (võimlas). 
• 11.45 – 1. ja 2. klassid (I 
korruse algklasside korido-
ris). • 12.45 – 3. ja 4. klassid 
( II korruse algklasside kori-
doris). • 13.45 – 7. ja 8. klas-
sid (võimlas). • 14.00 – 9. 
klassid (võimlas). • 14.45 – 
10. – 12. klassid (võimlas).

4. päev Jõululaat vt. ju-
hendist.

Kelgurally – toimub koo-
li staadionil 15.00, osavõtja-
teks: 5. – 12. klassid

Tingimused: mees- või 
naiskonnas 3 liiget, rallimi-
seks kelk või mõni muu lii-
kumisvahend, olenevalt il-
mast.

Jõululaada juhend

Aeg: 22.12.2003. Koht: 
aula ja koridorid. Osalejad: 
1. – 12. klassid.

• Iga klass valmistab 
müügiks isetehtud tooteid, 
mis oleksid sobilikud jõu-
lukingituseks. Klass võib 
omal vabal valikul valmis-
tada ühise müügiartikli või 
toob igaüks midagi kaa-
sa. • Hinna määramisel ar-
vestada kooliõpilase raha-
kotiga. • Iga klass valib oma 
klassist 2 müüjat, kes klas-

si tooteid müüma hakka-
vad. • Iga klass loosib en-
dale müügikoha ja müüb 
vastavalt müümise graafi-
kule oma tooteid. • Laadal 
osalemiseks registreerida 
18.12.2003 huvijuhi juures. 
• Müügikohtade loosimine 
toimub 19.12.2003 kell 11.45 
kooli aulas.

Osavõtt annab punkti 
klassidevaheliste võistlus-
te arvestusse! Mõned soo-
vitused: tooted võivad olla 
maiustused, kaardid, jõulu-
kaunistused jms. Edukaks 
müügiks on oluline kauba 
välimus, mõistlik hind ning 
sõbralik müüja!

Lennutame jõulurahu soo-
vid taeva poole!

Teisipäeval, 23. dets. 
kell 9.15 on igal klassil 
võimalus taeva poole 
saata oma klassi jõulu-
rahu soov!. Selleks tu-
leb igal klassil teha väi-
ke jõulukaart (võib olla 
sama kaart, mille jõulu-
kunsti päevaks valmis-
tasite!) ja kirjutada sel-
lele kaardile kõik need 
soovid, mida teie klass 
kõigile inimestel jõulu-
deks soovida tahaksid! 
Õhupallid saate koo-
li poolt ja need pannak-
se igale klassile valmis 
I korruse pikale kori-
dorile!

Jõulukunstipäeva ju-
hend

Igal klassil tuleb teha 
jõulukaart, teema valik 
vaba (nt: jõuluöö, jõulu-
vana naine, jne.): kaar-
di alla paremasse nurka 
kirjutada kaardi autor ja 
klass.

Igal klassil tuleb teha 

pilt või taies teemal “Minu 
klassijuhataja jõuluvanana”: 
pildi suuruseks A3, pildi te-
gemiseks võib kasutada eri-
nevaid tehnikaid (maalimi-
ne, kleepimine, söejoonis, 
jne.), pildi alla paremasse 
nurka kirjutada pildi autor 
ja klass, taiese tegemiseks 
ettekirjutatud kriteeriumid 
puuduvad (v.a teema), las-
ke fantaasial lennata!

K l a s s i d e v a h e l i s t e 
võistluste arvestuses hinna-
takse nii kaarti kui pilti või 
taiest ja loomulikult lisan-
dub ka osavõtu punkt! Jõu-
du tööle!

Inge Jalakas,
huvijuht

Pilt eelmise aasta jõulunädalast.


