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12.01.2005 toimunud KG 
Õpilasesinduse(ÕE) koo-
solekul arutati järgnevaid 
valdkondi:

• Fashion Show • Taga-
siside jõulunädalalt • Kultu-
rismipäev • Kultuuripäevad 
• Hääletus • Hea õpetaja 
kriteeriumid • 1. korrus.

Karel Kundrats,
KG Õpilasesindus

Kuu tegijad
Jaanika Aavik - Unicef’i 

”Väike  heategu 2004” kõige 
tublim kaardimüüja.

Katrin Keso-Vares - jõu-
lumeeleolu kujundaja.

Õ.N.N-e komisjon - uue 
hea traditsiooni ”Teeme 
head juurde” loomise eest.

Segakoor ”Ave” ja 
dirigendid Mai Rand, 
Helle Rand - jõulukontserti-
de   korraldamise eest.

Laine Lehto - jõulukont-
sertide korraldamise eest.

Tiina Käen - võimlemis-
võistluste korraldamise eest.

Inge Jalakas,
huvijuht

Lk. 2
Õpilasleheküljelt loe 
Kristiina Kruuse interv-
juud Beatrice’iga. Lk. 3

ÕNN küsitles õpeta-
jaid. Mida õpetajad ar-
vasid, loe siit! Lk. 5

Ülevaade klassideva-
helise võistluse het-
keseisust.

KG`s Fashion Show 2005
On rõõm tõdeda, et 

tänaseks on moeshow`le re-
gistreerunud juba 23 grup-
pi s. o. 8 korda rohkem kui 
eelmine aasta. Kes aga alles 
praegu avastab, et on siia-
ni oma grupi veel registree-
rimata unustanud, siis pa-
lun tehke seda kohe peale 
selle lause lugemist huvi-
juhi kabinetis! Samuti need 
osalejad, kes ei ole veel kir-
ja pannud oma kollektsioo-
ni nime või kõiki osavõtjaid, 
palun kiirustage! Nelja-
päeval, 20. jaanuaril sule-
takse osalejate nimekiri ning 
esinemisjärjekord pannak-
se välja aula kõrval olevale 
seinale!

Et modellid aegsasti la-
vakeelel liikumist saaks har-
jutada, siis alates tänasest on 
aulas ka lavakeel üles ehi-

tatud. Proovigraafiku, ku-
hu peate end ise kirja pane-
ma, leiate aula ukse pealt. 
NB! Igal trupil on prooviae-
ga 10 minutit. See tähendab 
seda, et liikumine peab ole-
ma enne lavaproovi valmis 
mõeldud. Lavaproovi ajal 
saate ainult täiendusi teha!

Kui tegelete liikumi-
se välja mõtlemisega, siis ei 
ole soovitav kedagi kõrvale 
kommentaare lugema pan-
na, sest maakondlikul kon-
kursil ei ole see lubatud!

Tund aega enne üritu-
se algust peab teie kollekt-
siooni muusika olema dis-
cori käes. See on vajalik sel-
leks, et kõik CD-d saaks vas-
tavalt esinemisjärjekorrale 
järjekorda panna ja ei tekiks 
kollektsioonide esitamise 
vahele mõttetuid pause. CD-

l peab kindlasti peale olema 
kirjutatud: 1. klass 2. stiil 3. 
kollektsiooni nimi.

Riideid saate vahetada 
viies klassiruumis: 201, 203, 
205, 215 ja 225. Iga grupp 
leiab oma nime vastava 
klassiruumi ukse pealt. NB! 
Õpetajate toas riideid ei va-
hetata, õpetajate toas võivad 
viibida ainult need esinejad, 
kelle kord järgmisena lavale 
minna! Õpetajate toas hoiab 
korda ja organiseerib truppi-
de liikumist õpilasesindus.

Kõikidele osavõtjatele 
toimub ka täiendav infova-
hetund neljapäeval, 20 jaa-
nuaril  kell 12.45 kooli aulas.

Kõike head ja edu kon-
kursitules!

Inge Jalakas,
huvijuht

Õpilasesindus

Hetk möödunud aasta KG Fashion Show`st, mis kujunes meeleolukaks ning stiilseks moepeoks.

Õpilaste sünnipäevad

Holger Kilumets 6B 20.01.
Katrin Leepere 10C 20.01.
Sigrid Osa 8B 20.01.
Tuuli Tõnsau 10B 20.01.
Helery Homutov 8A 21.01.
Sigrid Sünd 6B 21.01.
Karl Sepp 6A 22.01.
Sten-Geir Kuning 1B 23.01.
Karmo Salong 3B 23.01.
Kadri Kundrats 9A 24.01.
Piret Paiste 10B 24.01.
Katrin Eiert 9C 25.01.
Marianne Kahju 8C 25.01.
Kristiina Purga 7B 25.01.
Silver-Mikk Raik 8A 25.01.
Jan Torn 6C 25.01.
Maarja Uus 8D 25.01.

Töötajate sünnipäevad

Inga Engso 22.01.
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Beatrice oli hea meelega nõus vastama Meie KG küsimustele, tutvustama enda seisukohti Avestast ja 
Elust, mõtisklema inimesest ja tema elu mõttest. Suur tänu! Foto: erakogu

Beatrice`i peiduspool ehk eksklusiivintervjuu
Laiemale avalikkusele 

on Beatrice tuntud eelkõige 
modelli ja modelliagentuu-
ri omanikuna. Enda töö tõt-
tu on ta nii mõndagi näinud 
ja palju maailmas rännanud, 
kuid nüüdseks ringiga koju 
tagasi jõudnud. Need, kes 
Beatrice`i tunnevad, kinni-
tavad, et lisaks välisele ilule 
peitub temas väga põnev si-
semaailm ja palju elutarkust. 
Intervjuus räägibki Beatrice 
talle südamelähedastest tee-
madest: astroloogiast, Aves-
tast ja Elust.   

Milline inimene on 
Beatrice koduseinte vahel, 
eelmal kaamerate objektii-
videst?

Võiks öelda, et väga ko-
dune. Mulle meeldib oma  
kodus olla ja nautida seda 
rahu: hästi süüa teha, telekat 
vaadata, lugeda, oma perega 
olla ja teha lihtsaid koduseid 
toimetusi.

Millal ja kuidas Sa avasta-
sid enda jaoks astroloo-
gia?

Huvi selle vastu oli ju-
ba varajases nooruses, aga 
suurema tõuke andis tutvus 
Avesta ja Globaga kui ühe 
tuntuima selle ala õpetajaga 
Venemaalt.

Mida kujutab endast iidne 
pärsia religioon Avesta?

See on üks kõige vane-
maid õpetusi - vanem kui 
budism, kristlus jt. Lihtsalt 
öeldes on Avesta õpetus 
heast ja kurjast ning nen-
de kahe vastandi vahelisest 
võitlusest meie universu-
mis, mis toimub kogu aeg ja 
iga päev. 

See õpetab, kuidas me pe-
aksime siin maailmas elama 
päevast päeva, et mitte ol-
la kurjuse käsilaseks ja kui-
das arvestada kõiki elemen-
te: maa, õhk, tuli ja vesi ning 
kuidas nendega ümber käia. 
Samuti on see terve teadus 
igapäevases elus võitluses 
hea ja kurja vahel, mis õpe-
tab, mida tuleks teha, et mit-

te olla halva tööriistaks. Lü-
hidalt ei ole võimalik seda 
lahti rääkida, kuna Aves-
ta on väga mahukas ja kõi-
kehõlmav.

Too palun mõni näide 
Avesta kalendrist! Mida 
oleks hea/halb just sel või 
teisel päeval teha?

Kalendreid on mitmeid: 
on 32-aastane kalender, mis 
koosneb teatud tootemi-
test; on Päikese 30-päeva-
ne kalender, mis saab algu-
se igal aastal siis, kui päike 
jõuab 1-se jaara kraadi (reeg-
lina see on 21 märts); ja on 
Kuu kalender, mis koosneb 
enamasti 29-st päevast, har-
va ka 30-st  päevast, mis on 
seotud Kuu faasidega. Siis 
on igal päeval oma ener-
geetika ja vastavalt sellele 
ka soovitatud ja mitte soovi-
tatud tegevused. 

Reeglina on Kuu seotud 
naistega ja Päike meestega, 
aga võib ka vastupidi olla. 
On päevi, millal oleks soovi-
tatav ainult kodus olla: koris-
tada ja sättida oma kodu 
korda ning teha rituaalse-

te rohtude põletamist ja su-
helda nii vähe kui võimalik 
võõrastega. 

On päevi, millal tuleks 
jälgida oma söömisharjumu-
si (näiteks vältida liha söö-
mist või piimatooteid jne). 
Veel on päevi, millal tuleb 
eriti tähelepanu pöörata tu-
le ja vee kasutamisele või 
mittekasutamisele jne. jne. 
Soovitusi on väga erinevaid, 
näiteks 25. päikesepäeva 
kohta on selline soovitus:  
“Kui kodust väljud ja avas-
tad, et oled midagi maha 
unustanud, ei tohi sa taga-
si minna, äärmisel juhul pa-
lu oma lähedastel vajalik asi 
ära tuua. Vastasel juhul tä-
hendab see, et sind tahetak-
se nullpositsioonile tagasi 
tuua”. Selline soovitus keh-
tib korra kuus, aga inimese 
jaoks, kes on sündinud sel 
päeval, kehtib hoiatus ter-
ve elu. Samuti ei tohiks sa-
mal päeval leitud asju üles 
korjata: võttad teise inime-
se karma kaasa. Ja kui sinult 
varastatakse või kaotad mi-
dagi, on see ainult hea, sest 
varas või see, kes asja üles 

korjab, saab ka sinu mured 
endale kaela.

Kas Sinu elus on olnud 
nn. imesid ehk mõistu-
sega seletamatuid juhtu-
meid?

On küll olnud, aga va-
rem või hiljem saab neid 
lahti seletada, kuna juhu-
seid ei ole ja mingis mõttes 
kõik on universumis seotud 
ja toimub teatud asjade tule-
musena. Loomulikult on see 
väga meeldiv, et neid juhtub 
ja loodan, et jääb juhtuma ka 
edaspidi minu elus. 

Üks ime on tulemas õi-
ge pea meie tulevase lapse 
näol. Kuid samas on kõik 
üks suur ime. Eriti sain sel-
lest aru minu viimase lap-
se Balthazari sünniga. Neid 
väikseid imesid on meie elus 
kogu aeg-peamine on neid 
märgata ja mitte olla liiga 
kinni oma argipäeva tege-
mistes, toimetustes ja mu-
redes.

Kui suur osa meie elust 
on kindlaks määratud nn. 
sünnikaardis? 
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Ehk mida suudab inimene 
omast jõust ja nõust ning 
mida peab lootma saatu-
selt?

Saatuse peale ei peaks 
lootma, vaid ainult iseenda-
le, sest sünnikaart ei määra 
midagi kindlaks, vaid näitab 
meile tähtede seisu antud 
sünnihetkel. Sellest johtu-
valt näitab sünnikaart või-
malikud variandid meiele 
eluks. Kuidas inimene seda 
kasutab, on tema enda te-
ha, valikud peab ikka ise te-
gema. 

Muidugi saab sünnikaar-
dist enda kohta väga pal-
ju infot: milline võisid sa 
olla minevikus ja milliseid 
probleeme tassisid siia kaa-
sa, millega võiksid tegeleda 
olevikus ja kuidas sinu saa-
tust võivad mõjutada erine-
vad planeedid/tähed ning 
millised on võimalikud tu-
levikuvariandid. Kuid siis-
ki otsuseid pead vastu võt-
ma sina ise ja loodetavasti 
õigeid.

Sinu elukaaslane Priit 
Kuusik on öelnud, et 
oled väga teadlik Elust. 
Millised on peamised 

Toredad töökaaslased, õpihimulised õpilased, 
vahva kool...
....nii see igatahes selgus 
möödunud aasta lõpunäda-
latel õpetajate poolt täidetud 
ankeetidest. Õpiabi ja nõus-
tamise nõukogu (ÕNN) poolt 
läbi viidud nädala „Teeme 
head juurde“ raames vasta-
sid õpetajad neljale küsimu-
sele. 

Esimene neist palus ni-
metada vähemalt kolm 
põhjust, miks ka Sinul on 
koolis hea. 

Siin on rida enam esi-
nenud vastuseid: väga head, 
abivalmis, meeldivad kol-
leegid; toredad töökaas-
lased, kellelt õppida; toetav 
kollektiiv, palju loovaid, 
armsaid ja intelligentseid 
inimesi; fantastiline klass, 

õpihimulised ja avatud õpi-
lased; õpilased, kes püüa-
vad ja õpivad oma võime-
tele vastavalt; normaalsed 
(üldjuhul) õpilased; õpilas-
tega läbisaamine hea; vah-
vad traditsioonid, millest 
kinni peetakse ja mida tä-
histatakse. Olulistena nime-
tati ka meelepärast ja huvi-
tavat tööd, palka, mõistvat 
ja edumeelset juhtkonda, di-
rektsiooni mõistvat ja abis-
tavat suhtumist, võimalust 
oma tööd loovalt teha ja 
suhteliselt suurt otsustusva-
badust, samuti head mees-
konnatööd. Ka hea mate-
riaalne baas ja informat-
siooni õigeaegne levik leid-

sid äramärkimist ja üldist 
atmosfääri peeti üsnagi po-
sitiivseks. 

Teisena paluti nimeta-
da, milline oli viimane hea 
sündmus, asi või tegu, mis 
valmistas suurt rõõmu. 

Siin oli nii üldistavaid 
kui ka väga isiklikke vas-
tuseid, mõned näiteks sel-
lised: naeratus kolleegi 
näol, keda pidasin kinni-
seks; hea ja huvitav raamat 
kooli raamatukogust; hea 
tegemise nädal; jõulutoetus; 
inimesed, kes käivad siin 
väljaspool maja, sest nemad 
oskavad märgata meie tubli-
dust; käisin ühel haigel lap-
sel kodus, mitte ei ajanud 

asju telefoni teel; iga pä-
ev, mis mulle on antud, on 
suur heategu. Ja mõned hoo-
piski sellised: klassi edukas 
esinemine kirjandusvikto-
riinis ja teatriõhtul; õpilane 
sai keemiavõistlusel hea ko-
ha; head kontrolltöö tulemu-
sed – 90% hindeks 4 ja 5; kui 
10 a klass mulle tunni algu-
ses väga sooja komplimen-
di tegi; kontakt raske õpi-
lasega; kui õpilased saavad 
hea hinde – näitab nii õpila-
se kui õpetaja töö tulemust; 
Valdur, hea inimene, vahe-
tas midagi pärimata, noo-
mimata ukseluku südamiku 
ära; ida kultuuri õpilased, 
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Beatrice`i peiduspool ehk eksklusiivintervjuu
elutõed, millest Sa juhin-
dud?

Tuleb olla õnnelik ja 
tänulik inimestele, kellega 
sa oled väga lähedane. Ja 
tänulik oma elule: kõik meie 
elus on antud meile Kõr-
gema abiga, sest tegelikult 
oleme me nii väiksed selles 
Suures Kosmilises Tantsus ja 
see elu siin planeedil on üs-
na lühike. 

Üldiselt püüan asju võt-
ta nii, nagu nad on - ilma il-
lusioonideta ja vastavalt olu-
korrale.
Kuidas on muutunud sinu 
väärtushinnangud erine-
vatel eluperioodidel?

Minu elus on olnud vä-
ga erinevaid aegu, kuid 
teatud väärtushinnagutele 
olen jäänud kindlaks ja need 
pole muutunud, vaatamata 
suurtele muudatustele mi-
nu elus. 

Väärtused ja nende hin-
damine on võtnud lihtsalt 
sügavama vormi ja aru-
saamine, et need väärtus-
ed, millele olin varem ka 
oma elus tähelepanu pöö-
ranud, on leidnud kinni-
tust ning viinud mind eda-

si ja andnud usku ellu, et on 
olemas armastus ja headus. 
Seega kõik polegi veel ka-
dunud :)

Sinu jaoks algab uus aas-
ta alles 21. märtsil? Miks 
nii? Mida Sa teed sel 
päeval?

Kuna loodus ärkab keva-
del pärast talve, siis loomuli-
kult on loogilisem võtta uut 
aastat vastu vastavat loodu-
sele, sest me oleme üks osa 
sellest, kuigi inimesed kipu-
vad seda unustama. Olen sel 
ajal oma perega: teeme ritu-
aalset koristamist, põletame 
rohtusid, palvetame, sööme 
ja oleme lihtsalt kodus. 

Sinu põhimõtete kohaselt 
ei tohi sünnipäeva raisa-
ta teiste lõbustamiseks. 
Miks? Kuidas Sa veedad 
enda sünnipäevad?

Sünnipäev st. päev, mil-
lal sa siia maailma tulid, 
peaks olema see päev, mil-
lal sa võtad aja maha ja mõt-
led oma elu üle: mõtled en-
da peale, mõtled minevikule 
- mida tegid õigest, mida va-
lesti, plaanid tulevikku.  

See on ju sinu sünnipä-

ev ja sa peaksid kogu selle 
päeva energia endale ku-
lutama,  mitte teistele, sest 
inimene sünnib siia maail-
ma üksi.

Enda sünnipäevad olen 
viimased aastad veetnud ra-
hulikult kodus – mitte min-
geid suuremaid pidustusi 
ega külalisi, ainult pereliik-
med. Ja kui olen suuremad 
peod korraldanud seoses 
sünnipäevaga, siis alati mõ-
ni nädal hiljem. Ühel aastal 
sõitsin üldse minema kaheks 
päevaks ja mitte kellegagi ei 
suhelnud, mediteerisin, töö-
tasin ajaga.
Mida vajad sina, et olla 
õnnelik?

„Jesli jest v karma-
ne pachka sigaret -  znatsit 
vse ne tak uz ploho na se-
godnjashnii den...,“ on sõ-
nad ühest minu lemmiklau-
lust Viktor Zoi esituses ehk: 
„Kui on taskus pakk siga-
rette, siis polegi nii halvas-
ti kõik tänases päevas“ Mõte 
on selles, et õnne jaoks on te-
gelikult väga vähe vaja! Nii 
ta on, piisab vähesest, et ol-
la õnnelik.

Kristiina Kruuse,
12C klass

Jätkub lk. 4...
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Toredad töökaaslased, õpihimulised õpilased, 
vahva kool... (algus lk. 3)

kes on kompetentsed ja tee-
vad toredaid ja põhjalikke 
ettekandeid.

Kolmandaks oli küsi-
mus, milline inimene on 
hea inimene. 

Vastused on väärt väl-
jatoomist: hea inimene 
on....HEA INIMENE; kes 
märkab ja reageerib ümbrit-
sevas keskkonnas toimuva-
le; mõistev, naeratav, sisemi-
selt hea, mitte ainult väline 
teesklus; tähelepanelik teis-
te suhtes; aus, tolerantne ja 
abivalmis, osavõtlik, kuulab 
ära teise mured; avatud ini-
mene, kes julgeb olla tema 
ise nii heas kui halvas; hea 
inimene kuuleb, kui räägin, 
küsib minu murede ja rõõ-
mude kohta ja NAERATAB 
mulle;ei tekita tühjast prob-
leemi. Ja veel hea inime-
se kohta: ta on tolerantne, 
heasoovlik ja abivalmis, op-
timistlik, teistega arvestav, 
vajadusel abi küsiv/pakkuv, 
sõbralik, lahke, avatud kõi-
gele positiivsele, hea kuu-
laja, vahest ka nõuandja, 
kõrge emotsionaalse in-

telligentsusega, salliv, an-
destav, teisi arvestav, hoo-
liv, mõistev, leppiv,vaatad 
ja kuuled – hea inimene. 
Aga veel...oskab ta sind ära 
kuulata ja annab väikesi 
nõuandvaid vihjeid, nii et sa 
ei tunne ennast süüdlasena, 
et üldse küsima läksid. Ta ei 
kuku sind süüdistama, miks 
sa niimoodi tegid ja mitte 
teisiti ja et miks sa midagi ei 
tee. Ja kui on tarvis kriitikat, 
siis ütleb nii, et ei jää halba 
tunnet. 

Hea inimene püüab teha 
oma tööd võimalikult hästi, 
mitte ei valva kogu aeg, et 
teised oma tööd hästi teek-
sid. Ta on rahul sellega, mis 
talle parasjagu pakutakse, 
mitte ei vingu ega virise ko-
gu aeg ning pidevalt. Hea 
inimene on tark, tema teab 
– seda, mida ta teeb teistele, 
teeb ta tegelikult iseendale. 
Loodan, et teil läks lugedes  
tuju juba heaks ja  leidsite 
suure osa neist omadusest 
ka iseenda juures . Samas 
loodan ka, et te ei saanud  
headest omadustest üledoo-

si ja leiate piisavalt arengu-
ruumi iseenda ja kaaslaste 
juures.

Neljandaks küsisime, 
kas  ja mida peaks koo-
lis muutma, et oleks veel-
gi parem. 

Sellele küsimusele jät-
tis osa vastamata, osa aga 
vastas see-eest topelt. Üks, 
mida üsna sageli maini-
ti, puudutas õpilaste arvu 
klassis – klassid peaksid ole-
ma väiksemad, samuti tunti 
puudust koduklassist, kus 
oleks koos klassiga võima-
lik luua turvaline ja meel-
div oma ruum; kui 1 õpeta-
ja kohta on 300 õpilast, keda 
õpetada, siis on see õpeta-
jale vaimselt kurnav ja õpi-
lane tunneb end ühikuna; 
klassides peaks olema vä-
hem lapsi ka selleks, et õpe-
taja ja õpilane saaks luua toi-
miva usaldusliku sideme; 
hariduse kvaliteet paraneb, 
kui suhe õpilane-õpetaja lä-
heb isiklikumaks. Ka õpeta-
jate palgad vajavad olulise-
malt tõstmist- sellest oleneb 
palju, õpetajad töötavad küll 

missiooniga aga praktiline 
elu nõuab oma. Tahan saa-
da 1,5 keskmist palka, nii et 
oleks lapsi klassis 20, sest et 
olen hea õpetaja – sellist soo-
vi oli tegelikult hea lugeda, 
küllap tulekski oma soove 
välja öelda. Oli ka terve rida 
olmega seotud soove:üldine 
mürafoon võiks vahetundi-
de ajal väiksem olla; riiete-
hoius tuulutamisvõimalus 
halb, tuleks parandada val-
gustust, osad nagide vahed 
on pimedavõitu; õpetaja-
te WC igale korrusele. Suur 
osa vastuseid puudutas ka 
inimestevahelist suhtlemist: 
inimeste omavaheline suht-
lemine peaks olema OK, sa-
ma kehtib ka infolevitamise 
kohta; täiskasvanute koos-
tööoskuste parendamine; 
teadvustada iseendale miks 
ja kelle heaks me siin töö-
tame, nn. orienteerumine 
„kliendikesksusele“ s.o. laps 
ja lapsevanem; kuna kõik as-
jad käivad läbi inimeste, siis 
tuleks muuta inimesi – aga 
kes seda suudaks, kui inime-
sed ise ei näe muutumisvaja-
dust, õpetajate töölepingud 
peaksid olema tähtajalised, 
siis võimalik elimineerida 
need, kes muutumisvaja-
dust ei näe. 

Seda lugu lõpetama so-
biksid järgmised head ette-
panekud: näidata iga päev 
ja iga tund iga naharakuke-
sega, et SIIN olen ma tõeli-
selt ÕNNELIK ja ainult SIIN 
vajatakse just MIND; eks me 
peaks ise kõigepealt muu-
tuma, siis muutub ka meie 
ümber; rahul ei tohi küll ku-
nagi olla, aga minu meelest 
on meil täitsa hea kool. 

Aitäh kõigile vastajatele 
ja mis muud kui heade soo-
vituste elluviimist. 

Katrin Keso-Vares,
kooli kaplan

Õpetajad ootavad, et õpilased oleksid õpihimulised ja avatud, kes püüavad ja õpivad oma võimetele vasta-
valt; õpilastega oodatakse head läbisaamist, et oleks rõõmu tehtud tööst.  Foto Marit Tarkin
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1 10a 7. 9 45 3. 8 4 32 6. 8 24 101 4. 250 5. 84,2 9. 5 25 45 10.
2 10b 8.-11. 8 40 - 0 4 0 0 0 0 40 11. 137 13. 73,5 11. 3 15 25 12.
3 10c 4. 10 50 2. 9 4 36 4. 10 30 116 II 251 4. 91,9 5.-6. 9 45 100 III
4 10d 8.-11 8 40 5. 6 4 24 7.-8. 7 21 85 9. 200 9. 91,9 5.-6. 9 45 85 6.
5 10e 8.-11 8 40 6. 5 4 20 5. 9 27 87 8. 212 8. 68,4 13. 1 5 10 13.
6 11a 1.-3. 13 65 - 0 4 0 3. 11 33 98 5. 258 II 94,3 III 11 55 115 II
7 11b 1.-3. 13 65 9.-10. 2 4 8 1. 13 39 112 III 283 I 93,8 4. 10 50 95 4.-5.
8 11c 12. 4 20 9.-10. 2 4 8 0 0 0 28 12. 162 12. 91,7 7. 7 35 70 7.
9 11d 5.-6. 11 55 4. 7 4 28 2. 12 36 119 I 245 6. 94,4 I-II 13 65 95 4.-5.

10 11e 0 0 0 - 0 4 0 7.-8. 7 21 21 13. 169 11. 86,7 8. 6 30 55 9.
11 12a 8.-11. 8 40 1. 10 4 40 9.-10. 5 15 95 7. 230 7. 73 12. 2 10 65 8.
12 12b 5.-6. 11 55 8. 3 4 12 0 0 0 67 10. 172 10. 83,3 10. 4 20 40 11.
13 12c 1.-3. 13 65 7. 4 4 16 9.-10. 5 15 96 6. 254 III 94,4 I-II 13 65 130 I

1 5A 2.-4. 7 35 3. 6 4 24 4.-6. 13 39 98 4. 98 8. 97,3 III 14 70 70 II
2 5B 1. 11 55 2. 7 4 28 1. 16 48 131 I 131 III 100 I-II 16 80 80 III
3 6A 2.-4. 7 35 1. 8 4 32 2.-3. 15 45 112 III 112 II 100 I-II 16 80 80 I
4 6B 5. 3 15 4. 5 4 20 2.-3. 15 45 80 6. 80 11. 90,9 7. 10 50 50 4.-5.
5 6C 2.-4. 7 35 - 0 4 0 0 0 0 35 13.-14. 35 13. 90,6 8. 9 45 45 6.-7.
6 7A 9.-11. 3 15 4. 5 4 20 10. 7 21 56 11. 56 7. 82,9 11. 6 30 30 9.
7 7B 2. 10 50 8. 1 4 4 0 0 0 54 12. 54 12. 85,3 9.-10. 8 40 40 10.
8 7C 9.-11. 3 15 3. 6 4 24 7.-8. 10 30 69 8.-9. 69 5. 97,2 4. 13 65 65 4.-5.
9 8A 3.-4. 9 45 - 0 4 0 9. 8 24 69 8.-9. 69 6. 91,2 6. 11 55 55 8.
10 8B 1. 11 55 2. 7 4 28 4.-6. 13 39 122 II 122 I 81,1 13. 4 20 20 11.
11 8C 7.-8. 5 25 1. 8 4 32 4.-6. 13 39 96 5. 96 4. 68,8 16. 1 5 5 15.-16.
12 8D 5.-6. 7 35 - 0 4 0 0 0 0 35 13.-14. 35 15. 79,4 14. 3 15 15 13.
13 9A 3.-4. 9 45 5. 4 4 16 0 0 0 61 10. 61 10. 94,3 5. 12 60 60 6.-7.
14 9B 9.-11. 3 15 6. 3 4 12 0 0 0 27 15. 27 14. 77,1 15. 2 10 10 15.-16.
15 9C 7.-8. 5 25 - 0 4 0 0 0 0 25 16. 25 16. 85,3 9.-10. 8 40 40 12.
16 9D 5.-6. 7 35 7. 2 4 8 7.-8. 10 30 73 ´7. 73 9. 82,4 12. 5 25 25 14.

Klassidevaheline võistlus
Gümnaasiumi klasside tabel

Põhikooli klasside tabel

jõululuuletus õppeedukus
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1 1a Osales 4 12 12 100 1 8 40 1. 82 8.
2 1b Osales 4 12 12 100 1 8 40 1. 96 7.
3 2a 1. 8 24 24 100 1 8 40 1. 141 II -III
4 2b 1. 8 24 24 100 1 8 40 1. 141 II -III
5 3a Osales 4 12 12 100 1 8 40 1. 134 4.
6 3b 1. 8 24 24 100 1 8 40 1. 122 6.
7 4a Osales 4 12 12 100 1 8 40 1. 124 5.
8 4b 1. 8 24 24 100 1 8 40 1. 142 I

Algklasside tabel
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5A 2 X 2 4 4.-6.
5B 3 X 4 7 I
6A 1 X 1 3 5 II-III
6B 4 X 1 5 II-III
6C X 0
7A 1 X 1 10.
7B X 0
7C 2 X 1 3 7.-8.
8A X 2 2 9.
8B 4 X 4 4.-6.
8C 1 X 1 2 4 4.-6.
8D X 0
9A X 0
9B X 0
9C X 0
9D 3 X 3 7.-8.
10a 1 1 1 3 6.
10b 0
10c 1 4 1 6 4.
10d 1 1 2 7.-8.
10e 4 1 5 5.
11a 1 1 3 3 8 III 
11b 2 4 4 10 I
11c 0
11d 3 3 3 9 II
11e 1 1 2 7.-8.
12a 1 1 9.-10.
12b 0
12c 1 1 9.-10.

Jõulunädala 
üritused

Osavõtt võistlusest an-
dis igale klassile 1 punkti. 
Võistluse I koht - 4 punkti, 
võistluse II koht – 3 punkti, 
võistluse III koht – 2 punkti.

Renate Pihl,
huvijuht

Klassidevahelise 
võistluse
tabelid

Klassidevahelise võistlu-
se tabelid on kõigile vaata-
miseks üles pandud ka Hal-
lil väljakul huvijuhtide toa 
ukse kõrval oleval seinal! 

Kui kellelgi on preten-
sioone, et on mingil võistlu-
sel osalenud, aga pole osavõ-
tupunkte tabelisse saanud, 
siis palun sellest koheselt 
teavitada huvijuhte!

Renate Pihl,
huvijuht

Jõulunädal. Playback pakkus 
huvi kõigile. Foto Arvi Tanila
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Õpetaja Kellaaeg Koht
Aedma Urve R. 12.45 - 13.30 raamatukogu
Arak Olle N. 14.00 - 15.30 215
Aru Taimi E. 14.30 - 15.30 võimla
Asumets  Maren N. 15.00 - 16.00 300
Auväärt Anneli E. 14.30 - 15.30 200A
Baran   Marianne E. 14.00 - 14.45 võimla
Engso  Inga K. 12.00 - 13.00 209
Haamer   Kati T. 14.00 - 15.00 110
Haljas Anu T. 14.45 - 15.30 100
Haljas  Riina T. 15.30 - 17.00 411
Hütsi  Karin K. 15.45 - 16.45 304
Jalakas Inge T. 15.00 - 16.00 jõusaal
Jasmin Ruth E. 13.00 - 14.00 207
Jasmin  Ülle E. 13.00 - 14.00 208
Jõgi  Ave K. 15.00 - 16.00 413
Jurkatam  Elle T. 13.00 - 15.00 101

Kaju Johannes E. 15.00 ujula;
16.00 jõusaal

Kallus  Age T. 15.30 - 16.15 405
Kanemägi  Reene N. 14.45 - 15.45 106
Kask  Ellen T. 15.00 - 17.00 410
Kaubi  Raili N. 14.30 - 16.00 201
Kereme  Sirje K. 14.30 - 15.30 3
Kirs Kersti N. 14.00 - 15.30 2
Kivi  Merike K. 14.45 - 15.45 400A
Kivilo  Merike K. 15.45 - 17.00 310
Kuiger  Vilma K. 14.45 - 15.45 309
Kull Heiko E. 14.00 - 14.45 160
Kuuseok  Asta N. 14.45 - 15.45 403
Kuusik  Ester R. 14.00 - 14.45 306
Kõvamees  Külli R. 13.00 - 14.00 100
Käen Tiina E. 14.30 - 15.15 võimla
Käiro Viive K. 15.00 - 16.00 406
Laurson  Maret E. 15.00 - 16.00 306

Laus Aivar K. 16.00 - 18.00 221 või
jõusaal

Leesi  Maret T. 15.30 - 16.30 406
Lehto Laine E. 14.45 - 15.45 408
Lehto  Veikko N. 14.00 - 16.00 409

Õpetaja Kellaaeg Koht
Matvejeva  Ursula T. 15.00 - 16.00 204
Mets  Anne T. 14.45 - 15.30 308
Metsküll  Sirje N. 15.30 - 16.00 215
Metsmaa  Hilja K. 15.00 - 16.00 215
Nurk Gerta T. 15.00 - 16.00 106
Niit Madli-Maria E. 15.15 - 16.00 303
Noa Genadi E. 15.30 - 16.15 200
Noa Stella T. 14.45 - 15.45 404
Paomees Eve N. 14.00 - 15.00 307
Paomees Piret T. 14.00 - 15.30 403
Pesti  Marje K. 15.15 - 16.00 400

Pihl  Grete T. 14.00 - 15.00;
N. 14.00 - 15.00 206

Porila Aili R. 14.00 - 15.00 225
Pöntiskoski Dagmar T. 15.30 - 16.30 1

Pärn  Maria E. 15.00 - 16.00;
T. 15.00 - 16.00 412

Rand  Helle E. 14.45 - 15.30 409
Rand  Mai N. 14.45 - 15.30 407
Rooda Lea R. 13.00 - 14.00 200A
Rätsep Merle K. 15.45 - 16.45 301
Rääp   Raina N. 12.00 - 13.00 109
Sepp  Ariita T. 14.45 - 16.00 203
Sepp  Eve T. 13.00 - 14.00 111
Soon Riina N. 15.00 - 17.00 1
Tanila Arvi K. 16.00 - 17.00 218
Tarkin  Marit  N. 15.00 - 16.00         305
Tenn  Helvi T. 13.45 - 15.00 200A
Tiitson Malle T. 14.45 - 16.30 103
Truu  Heidi K. 14.45 - 16.00 303

Truumaa Irja T. 15.00 - 17.00;
N. 16.00 - 17.00 225

Tustit  Endel T. 16.00 - 17.00 võimla
Tustit  Malle T. 14.45 - 15.45 307

Tustit  Merle T. 14.00 - 15.00; 
R. 13.00 - 14.00 108

Vahkal  Signe K. 15.00 - 16.00 401
Varik Madli T. 14.00 - 16.00 300
Varik Maidu K. 15.30 - 17.00 238
Varjas Marika E. 14.45 - 15.45 404
Vöö Tiiu T. 15.30 - 16.30 205

Aineõpetajate konsultatsioonid
3. periood 2004/2005 õ. a.Tähelepanu, kõik ande-

kad KG õpilased! 1. - 2. ap-
rillil toimuvad meie koo-
lis XI Saaremaa koolinoorte 
kultuuripäevad. Sellega seo-
ses kuulutame välja XI Saa-
remaa koolinoorte kultuu-
ripäevade logo konkursi! 
Võitjale auhind!

Logol peab olema: 
1. kuupäev – 1. - 2 aprill.
2. kooli märk – KG 2005.
3. viide numbrile 11 (toi-

mumise kord) koos üritu-
sega nimega (Saaremaa koo-
linoorte kultuuripäevad).

Valmis logod tuua huvi-
juhi kabinetti! Konkurss lõp-
peb 2. veebruaril, tulemus-
test teatatakse Meie KG-s!

Inge Jalakas,
huvijuht

Logokonkurss

CD-plaatidel heliraamatud
Kool i raamatukogust 

saab laenutada CD - plaa-
te, millel kõlab eesti- ja las-
tekirjandus professionaalse-
te näitlejate esituses. Plaadid 
on kasutatavad mistahes CD 
mängijas, alates CD pleierist, 
muusikakeskusest ja auto-
mängijast kuni arvutini. Ühe 
plaadi kestvus on umbes 60 
minutit.

Saadaval on:

• Mart Kivastik “Hin-

ged lähevad.”, “Kuningas 
Oidipus.” 2 CD-d loeb Tõ-
nu Oja

• Jüri Tuulik “Üksik 
lind mere kohal.”1 CD loeb 
Tõnu Mikiver

• Peeter Sauter “Naise 
lõhn, raha lõhn.”1 CD loeb 
Raimo Pass

• Aive Raudkivi “Pilve-
desse poodud lind.”2 CD-d 
loeb Kersti Kreisman

• “Esimese eestlase ju-
tustus.”, “Kohtumine Taa-

geperas.” 1 CD loeb Sulev 
Teppart

• Kerttu Rakke “Seit-
se päeva.”2 CD-d loeb Eli-
na Reinold

• Andrus Kivirähk “Va-
ene üliõpilane” 1 CD

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja


