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Lk. 2
Õpetajad trotsisid 
vaheajal Norra järske 
mägiteid. Lk. 4

Spordipäev on 
tulemas! Esimene info 
selles ajalehes. Lk. 6

Õpilased käisid 
Poolas lausa mitmel 
korral.

Lastevanemate üldkoos-
olekud toimuvad aulas kell 
�8.00 - �9.00 järgmiselt:

1.-2. kooliastme (1.-6. 
klassid) vanematele 21. sep-
tembril. 3. kooliastme (7.-9. 
klassid) vanematele 27. sep-
tembril. Gümnaasiumiast-
me (10.-12. klasside) vane-
matele 28. septembril.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

�. septembri koolipere üld-
pilti saab tellida �5. sep-
tembrini ‘05 huvijuhtide 
käest (ruum 239).

Pildi maksumuse 25 EEK 
palume tasuda tellimisel! 

Renate Pihl, 
huvijuht

Klassivanematele! 
Klassivanemate infova-

hetund toimub teisipäevi-
ti 10.45 huvijuhtide juures 
(ruum 239)!

Renate Pihl, 
huvijuht

ÕE muudab valimissüsteemi 

23. -28. september on kõi-
gil aktiivsetel noortel võima-
lus endast märku anda. Seda 
kas plakatitega, kõnedega 
väljakutel või flaieritega- ni-
melt on lähenemas Õpila-
sesinduse valimised. Eel-
misel tööaastal jäi püsivaks 
grupp inimesi, kes kõik olid 
väga aktiivsed ja huvitatud 
oma tööst. Kahjuks on aga 
eelnevad aastad näidanud, 
et alati see nii ei ole. Kuna 
praegused liikmed on huvi-
tatud esinduse püsimajää-
misest, katsetame sel aastal 
uut valimissüsteemi. Esial-
gu võib see õpilastele tundu-
da veider ja keeruline , ent 
püüdsime välja arendada 
süsteemi, mis garanteeriks , 
et valitav liige oleks võimeli-
ne oma arvamust avaldama 
ja tiimis töötama.

Uus süsteem näeb ette 
kolmepäevase(tööpäevad) 
kampaania ning demokraat-
likud salajased valimised, 
ent sellega protsess ei piir-

du. Demokraatlikel valimis-
tel täidetakse pooled vabad 
kohad.(Sel aastal on kohti 6, 
seega 3 kohta täidetakse de-
mokraatlike valimistega) Sel 
viisil säilitame ka õpilaste 
õiguse valida. Seejärel asub 
tööle Õpilasesindus. Simu-
latsioonide, grupitööde ja 
vestluste käigus selgub, kes 
kandidaatidest võtab liik-
mestaatust tõsiselt ning os-
kab suuremas seltskonnas 
tööd teha. Konkursipõhine 
tegevus jäädvustatakse vi-
deole, ning hiljem analüüsi-
takse kõikide osalejate tööd 
ning arutatakse võimalike 
uute liikmete üle. Et valimi-
sed oleksid korrektsed, jälgi-
vad esinduse tööd suvaliselt 
valitud õpetaja, õpilane ja 
huvijuht. Mõlemate valimis-
te tulemused antakse välja 
ühtsete tulemustena. Looda-
me , et kõik valijad mõista-
vad, et tihti hääletatakse kõi-
ge parema kõnemehe poolt, 
aga tean oma kogemustest, 

et kõnemehed ei pruugi ala-
ti olla ideegeneraatorid, töö-
mesilased ega liidrid-nad 
lihtsalt on kõnemehed. Kui 
uus süsteem ei rahulda esin-
dust või õpilasi, siis järgmi-
ne aasta taastub vana vali-
missüsteem.

Loodan, et kõik, kes tun-
nevad end võimekana mida-
gi korda saatma, tunnevad 
tungi pääseda Õpilasesin-
duse ridadesse. Kui on soov 
saada rohkem informatsioo-
ni, siis on alati võimalik esin-
dus klassijuhataja tundi kül-
la kutsuda. Kümnendatele 
klassidele on mõeldud eral-
di infotunnid , kus püüame  
selgitada, miks me iga teisi-
päev kooli natuke kauemaks 
jääme. 

Kõikide oma küsimuste-
ga võib pöörduda ÕE liik-
mete poole või KirkeCor@
hotmail.com.

Helena Pihel, 
ÕE president

Õpilaslehekülg
Meie KG õpilaslehekülg oo-
tab uusi lugusid.

Sellel aastal on muutu-
nud lehe toimetus ja õpilasle-
hekülje koostamise võtab üle 
ÕE, kes ootab kõigi ajakirjan-
dus-ja kirjandushuvilist kaas-
tööd. Soovime näidata kooli-
elu ja toimuvaid üritusi läbi 
õpilaste silmade ja oleks to-
re huvitavates küsimustes va-
hendada erinevaid vaatenur-
ki, seetõttu loodame, et meie 
koolikaaslased võtavad oma 
lehe veel huvitavamaks tege-
misest ka ise aktiivselt osa. 
Õpilaslehekülg hakkab ilmu-
ma igas lehes ning kellel on 
huvi ja soov kirjutada, võiks 
sellest teada anda. Kui sul aga 
on mõni sõber, kes sooviks 
oma arvamusi ja ideid läbi aja-
leheveergude vahendada, aga 
ta ise ei julge ühendust võtta, 
siis teata sellest ja toimetus ot-
sib temaga ise kontakti. Kirju-
tamissoovist võid teatada ÕE 
liikmetele. Ilusat ja ajakirjan-
duslikku kooliaastat!

Kadri Naanu, 
õpilaslehekülje toimetaja

Teated

KG Õpilasesindus 2004/2005 õ. a. Foto: Gert Lutter
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Killukesed KG õpetajate 
suvelõpureisist Kesk-Norrasse

Masendavalt kitsad teed, 
�67 tunnelit, serpentii-
nid, lumised mäed, ko-
sed, tundra, „magnetjal-
gadega“ lambad ja kitsed 
kaljunukkidel, lõbus rei-
siseltskond, eriti viimas-
te pinkide „laululinnud“, 
Veikko Lehto seotud sõr-
med, giidi lõbusad naljad, 
suurepärased kämpingu-
tingimused, pakisupid ja 
kiirnuudlid, pruun juust 
– need on vaid mõningad 
märksõnad, mis meenu-
vad meie imelisest reisist 
Kesk-Norrasse, mida võiks 
võrrelda Nils Holgerssoni 
omaga läbi Rootsi.

15. augustil istuvad Ku-
ressaare Gümnaasiumi õpe-
tajad, kes lastega, kes elu-
kaaslasega, kes lihtsalt heade 
sõpradega,  Kuressaare bus-
sijaama taga asuvas parklas 
Neomobile mugavasse bussi 
ja asuvad teele Tallinna poo-
le. Sealt viib meeleolukas 
laevareis nad Rootsi, kust 
järgmisel hommikul jätka-
takse oma teekonda. Nimelt 
otsustavad õpetajad sisusta-
da lõbusad 11 päeva põne-
va bussireisiga Kesk-Nor-
rasse. Aga tee sinna on pikk. 
Pärast poole päeva pikkust 
bussisõitu tekitab nii mõ-
neski reisijas meeldivat ele-
vust maanteejoone värvuse 

muutumine valgest kolla-
seks. See tähendab, et ületati 
Rootsi-Norra piir. 

Fotoaparaatide klõbista-
mine Holmenkolleni suu-
sahüppemäe lähedal vaa-
teplatvormil äratab justkui 
unest – me oleme tõesti Nor-
ras. Esimesi imelisi vaateid 
Norrale tahavad kõik foto-
silmale jäädvustada. Sama-
suguse emotsiooni tekitab 
ka järgmine platvorm – kau-
gustes on aimata mägesid. 

Õnneks saame ka ise õi-
ge pea esimesi mäe-elamu-
si kogeda. Holmenkolleni 
kuulsa suusahüppemäe ja-
lamil asuva suusasimulaato-
ri abiga tajume, kuidas suu-
sahüppajate (ehk siis meie) 
suurim katsumus ei olegi 
õhkutõusmine, vaid pigem 
pidurdamine pärast maan-
dumist. Aed läheneb hirmu-
tava kiirusega, kuid hoog ei 
rauge. Õnneks saame viima-
sel hetkel pidama:) Saame 
ka ettekujutuse, milline või-
mas tunne haarab sportlast 
mäest alla sööstes paarisaja-
se tunnikiirusega. Kurv siia, 
kurv sinna, paaniline hirm, 
millisest lipust järgmisena 
mööduma peab, ja lootus, et 
kurvist ei saa sirge tee aiani. 

Järgmise päeva veeda-
me Oslos. Külastame Kon-
Tiki muuseumi, kus suursu-

gune balsapuust parv annab 
ettekujutuse Thor Heyerd-
ahli hirmuäratavast Vaik-
se ookeani ületamisest 1947. 
aastal ja katsumustest, mis 
meestel tuli sellel 4300-miili-
sel reisil üle elada. Välja on 
pandud ka papüüruslaeva-
de pildid Ra ja Ra II, millest 
esimene hukkus, teine leidis 
pärast 3270-miilist merereisi 
koha Kon-Tiki muuseumis.

Lisaks Oslo peatänava-
le ja toomkirikule külastame 
loomulikult ka kuningalos-
si, kuhu meil õnnestub just 
vahtkonnavahetuseks jõuda. 
On päris vahva näha tsere-
mooniat, kus vaatamata ran-
gele korrale ka pisiäpardusi 
juhtub – üks vahimees kao-
tab relva küljest täägi. Nal-
jatleme endamisi, et pärast 
vahtkonnavahetuse lõppe-
mist saab õnnetu vahimees 
vist korraliku peapesu.

Õhtu veedame muljet-
avaldavas Vigelandi skulp-
tuuride pargis, kus Merle 
Rätsepa sõnul tekib vaimus-
tus inimkäte osavuse üle. 
Eluringi ideed järgides on 
skulptor loonud üle 200 
inimskulptuuri sünnist rau-
gaeani, nende hulgas kuulus 
Jonniv Poiss.

Reisi neljandal päe-
val sõidame piki Randsf-
jordi ja külastame üle kuue  

Õpilaste sünnipäevad
Irene Leivategija 11D 01.09.
Karel Mets 10D 01.09.
Liili Peäske 11B 01.09.
Helina Valge 11B 01.09.
Kristjan Gilden 8A 02.09.
Elis Ramst 8B 02.09.
Karmen Tiits 11D 02.09.
Andra Ehte 12E 03.09.
Martin Nelis 8A 03.09.
Valeria Vnukova 11D 03.09.
Sander Maripuu 10B 05.09.
Kätlin Nõgu 4B 05.09.
Laura Pihlas 10A 06.09.
Angelika Usin 7B 06.09.
Kristiina Krikun 7A 07.09.
Ott Ootsing 7B 07.09.
Krislin Soon 3A 07.09.
Andres Talk 8B 07.09.
Sander Tulk 7B 07.09.
Maido Hiet 12B 08.09.
Kadri Lest 10D 08.09.
Martin Merilo 7C 08.09.
Rain Rand 12B 08.09.
Estella Avik 5B 09.09.
Mari Metsamaa 11C 09.09.
Key Sulamägi 12A 09.09.
Kristi Kandima 7B 10.09.
Klemet Vaha 6A 10.09.
Kerstiv Kuusksalu 10C 11.09.
Risto Reinsoo 10C 11.09.
Lauri Savi 12D 11.09.
Mari Truumees 9D 11.09.
Alan Väli 8A 12.09.
Madis Merilo 11E 13.09.
Piret Salumäe 6A 13.09.
Sander Anisovets 11E 14.09.
Liisi Balin 11C 14.09.
Tiina Kaart 10B 14.09.
Sandra Sepp 10E 14.09.
Ivar Voksepp 10E 14.09.
Kadi Belinets 10F 15.09.
Merilin Nõgu 6A 15.09.
Mariliis Sepp 8A 15.09.
Marit Berendson 12D 16.09.
Henri Kelder 1A 16.09.
Ann Külaots 10D 16.09.
Kaisa Mets 10D 16.09.
Kai Reinfeldt 9D 16.09.
Janet Tänav 8B 16.09.
Renate Aavik 5B 17.09.
Sten Pugi 8B 17.09.
Mariliis Anger 10A 18.09.
Kädi Lepberg 12C 18.09.
Karel Miil 11E 18.09.
Mait Erlenbach 3B 19.09.
Gerli Nuut 5A 19.09.
Kristiina Kiil 7C 20.09.
Taavi Lätt 9D 20.09.
Kaja Lääts 9 D 20.09.
Karilin Paas 10E 20.09.
Kadri Riis 10D 20.09.
Mikk Aeg 10D 21.09.
Kaur Hiet 4A 21.09.
Krista Viipsi 11B 21.09.
Töötajate sünnipäevad
Malle Tiitson 01.09.
Ave Jõgi 09.09.
Toivo Liigsoo 17.09
Merle Sullakatko 21.09.
Marit Tarkin 21.09.
Margit Düüna 21.09.
Marvi Mäeots 21.09.

Palju
õnne!

Üle 6000 aasta vanuseid Dokka kaljujooniseid vaatamas. Foto: erakogu
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tuhande aasta vanuseid kal-
jujooniseid Dokkas. Päe-
va lõpetame Valdresi vaba-
õhumuuseumis, kus lisaks 
Norras praegugi populaa-
rsetele mätaskatustele näe-
me vanu talumajasid. Veik-
ko Lehto jaoks kujuneb seal 
eriti meeldivaks üllatuseks 
Norra rahvuspill Hardange-
ri viiul ja Norra kannel (lan-
geleik ‘pikk mäng’). Nendel 
pillidel tutvustatakse mei-
le norra rahvamuusikat. Sa-
mas kirjeldatakse ühte vah-
vat ja, olgem ausad, üsna 
võimatuna tunduvat tantsu. 
Kui oleks tantsu ennast oma 
silmaga näinud või lausa ise 
tantsinud, siis oleks küll us-
kunud, et see on võimalik. 
Praegu aga jääb mulje, et va-
nal ajal olid inimesed väga 
painduvad. 

Vabaõhumuuseumist 
jääb meelde veel lõbus seik 
sellest, kuidas vanal ajal pes-
ti end praktiliselt kord aas-
tas ja sedagi õige kumma-
lisel viisil. Kõigepealt käis 
„vannis“ peremees, siis pe-
renaine, kõige viimasena 
said vette abilised. Uskuma-
tu, aga nad kõik pesid end 
samas vees. 

Järgmisel päeval jõua-
me juba kõrgematele alade-
le. Kui siiamaani oleme lund 
vaid eemalt näinud, siis 
nüüd saame seda oma käe-
ga katsuda, sest üsna tee ää-
res on lumi eelmisest talvest 
veel sulamata. Pilvi Karu 
saab lumel hakkama peaae-
gu uue Nescafe reklaamiga, 
kõndides paljajalu lumel, 
ühes käes kohvitass, teises 
plätud. „Kõige parem on lu-
me peal!“ kõlab Pilvi rek-
laamlause tagantjärgi. 

Pärast Hardengarvid-
da platoo ületamist jõuame 
Norra kauneima kose Vørin-
gfosseni juurde. See on üks 
võimsamaid elamusi kogu 
reisi jooksul. Kusjuures mit-
te kose vaatamine üksi ei pa-
ku sellist elamust, vaid matk 
selle juurde. Küllap on see 

üks raskemaid ettevõtmisi. 
Mõne jaoks teeb asja ekst-
reemseks valede jalanõude 
valik, kuna me ei oska ar-
vata, et lihtsast jalutuskäi-
gust kujuneb alpinismisu-
gemetega rännak. Ent seda 
võimsam on emotsioon, kui 
jõuame kose alla – vett prit-
sib justkui vihmasajus, süda 
klopib. Sees on rõõmus ele-
vus – ära tegin! Eriti vapra-
teks naisteks osutuvad Pil-
vi Karu ja Merle Rätsep, kes 
üsna kose alla välja ronivad, 
trotsides libedaid kive ja po-
ri.  Ka Raili Kaubi leiab, et 
matk oli ekstreemne just oo-
tamatu pingutuse tõttu.

Päeva tippmomendid 
ei ole sellega veel kaugelt-
ki lõppenud. Ärevust tekita-
vad ka kitsad ja käänulised 
fjordikaldad, kus kaks bussi 
teineteisest mööda ei mahu.

Õhtu kämpingus on 
vaiksem kui tavaliselt. Ena-
mik KG õpetajaid läheb koh-

tuma Andres Aderiga, meie 
kunagise kolleegiga Kures-
saare Gümnaasiumist. Hel-
le Ranna sõnul on Andrese 
juurde minnes esimeseks to-
redaks üllatuseks kahe lipu 
– Norra ja Eesti – lehvimi-
ne koduõuel, uudistavatest 
naabritest akendel ei maksa 
rääkidagi. Marika Varjas li-
sab, et kahe lipu lehvimisel 
on lihtne seletus: üks näitab, 
et saabuvad külalised Ees-
tist ja et järgmisel päeval on 
Eesti taasiseseisvumispäev, 
teine tähistab Norra kroon-
printsessi sünnipäeva. 

Andrese juures on tun-
da sooja vastuvõttu. Laual 
on mitmesugused merean-
nid ning jututeemad on 
mitmekülgsed, alustades 
peremehe-perenaise ameti-
kohtadega, lõpetades kala-
püügivõimalustega Norras.

Jätkub järgmises lehes...
Eve Paomees, 

emakeeleõpetaja

Killukesed KG õpetajate 
suvelõpureisist Kesk-Norrasse

Teated

Ülekooliline taimeseade 
konkurss 

Toimumise aeg: 27. sep-
tember 2005.a. 13.00 alates, 
vastavalt klasside tundide 
lõppemise ajale. Selleks on 
vajalik eelregistreerimine 
huvijuhtide toas (ruum 239) 
hiljemalt 26.septembriks ‘05. 

Toimumise koht: kooli 
aula. Osalejad: 1-2 liikmeline 
klassi esindav võistkond.

Võistluse kirjeldus: Kon-
kursil tuleb valmistada kimp 
praegusel aastaajal looduses 
olevatest taimsetest materja-
lidest ning teemaks on „Õpe-
tajale.,:;!?“ Kimbu valmista-
mise aeg 60 minutit.

Tööle tuleb lisada kim-
bu nimetus, õpilaste nimed, 
klass. NB! Kogu kimp tuleb 
valmistada kohapeal, st. ko-
dus valmistatud arvesse ei 
lähe! Üritus läheb arvesse 
klassidevahelises võistluses!

Hindamine: Töid hindab 
3-liikmeline ürii. Eraldi vaa-
datakse: 1) Tehnika ja puhtus 
2) Materjali kasutus 3) Idee 
4) Värvuse lahendus. Auhin-
nakategooriad: 1.-3.klass – I, 
II ja III koht (I koht 6 punkti, 
II koht 5p jne.), 4.-6.klass – I, 
II ja III koht (I koht 6 punkti), 
7.-9.klass – I, II ja III koht (I 
koht 10 punkti), 10.-12.klass 
– I, II ja III koht (I koht 16 
punkti). Parimad esindavad 
kooli 01.oktoobril ‘05 toimu-
val maakondlikul taimesea-
de konkursil. 

Näitus jääb avatuks 
29.septembrini. Peale 29.sep-
tembrit palume viia oma 
kimbud ära. Info huvijuhti-
delt!

Renate Pihl, 
huvijuht

Võitjad 2004  Foto: Gert Lutter

182 m kõrgune kuulus Voringfosseni kosk. Foto: Merle Rätsep
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Tegevus Õpilaste arv piiratud Soovitav 
vanuseklass

Bowling + ujumine X 9. - 12. kl.
Jõusaal + ujumine X 9. - 12. kl.
Tennis X 5. - 12. kl
Lauatennis X 5. - 6. kl.

Võrkpall Klassi segavõistkond 
T + P ( 6 in. Võistkonnas)

Lasketiir X 8. - 10. kl.
Yoga 10. - 12. kl.
Ratsutamine X 4. - 12. kl
Country line-dance 4. - 12.  kl.
Enesekaitse X 5.– 12. kl.
Jalgsimatk 4. - 12. kl.
Jalgrattamatk 4.  - 12. kl.
Jalgrattakross 4. - 12.  kl.
Purjetamine X 5. - 8. kl. 

Poiste jalgpall 7 õpilast klassi 
võistkonnas 7. - 9. kl.

Tüdrukute jalgpall 7 õpilast klassi 
võistkonnas 7. - 9. kl.

Rahvastepall 1. - 3. kl.
Pesapall 1. - 3. kl.
Aeroobika 8. - 12. kl.
Vesiaeroobika 7. - 12. kl.
Extreemne liikumine 4. - 12. kl.

Male Ainult füüsilisest koormu-
sest vabastatud õpilastele 4. - 12. kl.

Orienteerumine 8. - 12. kl.
Showtants 4. - 12. kl.

KG VIII Tervisespordipäev - 22. 09
Neljapäeval, 22. septembril 
toimub  Kuressaare Güm-
naasiumis juba 8. korda  
traditsiooniline ülekooliline 
tervisespordipäev.

Sel aastal on tervisespordi-
päev kahejaoline.  Päev algab 
kell 9.00 avamisega Kures-
saare linna staadionil. Sellele 
järgnevad klassidevahelised 
pendelteatejooksud ning sel 
aastal esimest korda ka köie-
vedu!!! NB! Osa võtab ka õpe-
tajate võistkond gümnaasiu-
miklasside arvestuses! Pärast 
köievedu lähevad õpilased 
ja õpetajad juba eelnevalt re-
gistreeritud aladele. Seekord 
on võimalus valida 25 ala va-
hel. Kuna meie koolis on üle 
1200 õpilase, siis  kehtivad ka 
sel aastal osadel aladel piiran-
gud (vt. tabelit, X tähistab pii-
rangutega ala) Kõikidel aladel 
ei ole lihtsalt võimalik osaleda 
lõpmatu arvu õpilastega. Et 
alade valik oleks kõigile mit-
mekesisem, siis on selle päeva 
jooksul võimalus valida enda-
le 1 – 3 ala, olenevalt ala kest-
vusest. 

Piiranguta kohtade arvuga 
alade registreerimine toimub 
klassijuhataja juures. Alad, 
millel kohtade arv on piira-
tud, toimub kehalise kasvatu-
se õpetajate juures. Registree-
rimine aladele algab kohe, kui 
vastavad registreerimislehed 
on klassidesse jõudnud ning 
lõpeb esmaspäeval, 19. sep-
tembril.

Üksi õpilane sellel päeval 
põhjuseta puududa ei tohi. 
Need, kellel on kehalisest kas-
vatusest vabastused, leiavad 
rakendust kohtunike abiliste-
na või valivad sellise ala, kus 
on väga väike füüsiline koor-
mus.

Päeva teine osa algab 14. 
00 Kuressaare linna staadio-

nil. Toimub kergejõustiku-
võistlus nelja kooli vahel. Osa 
võtavad KG, Saaremaa Ühis-
gümnaasium, Kärdla Güm-
naasium ja Ventspilsi I kool 
Lätimaalt .Alad on tütarlas-
tel 100m, 400m,800m, kõr-
gus, kaugus, kuul, ketas, oda, 
4x200m teatejooks.

Poistel 100m, 400m, 1500m, 
kaugus, kõrgus, kuul, ketas, 
oda, 4x200m teatejooks. Igal 
alal esindab kooli kaks võist-
lejat.

Pärast õpilaste võistluste 
lõppu  proovivad kiiruses jõu-
du Saaremaa  ja mandrieestla-
sed 4x100m teatejooksus. Saa-
remaa võistkonnas on  Marek 
Niit, Madis Kallas, Indrek 
Tustit, Villu Sepp, vastasteks 
on Martin Vihmann, Henri 
Sool, Allar  Aasma  jt. Peale 
seda näitavad odaviskeharju-

tusi Eriks Raks  (Läti rekor-
dimees odaviskes, Helsingi 
MM-i 6.) ja tema treener Maris 
Griva ja Audentese odavisket-
reener Heiko Väät. (tema isik-
lik rekord odaviskes on üle 77 
meetri). Odaviskeharjutuste 
järel on veel kord järg jooks-
jate käes kes proovivad jõu-
du kiiruses hobuse vastu 60 
meetri distantsil..Jooksevad 
Marek Niit, Martin Vihman, 
Henri Sool.

Täpne ajakava ilmub I 
korruse infostendile nelja-
päeval, 15. septembril.

Vaata ka pilte eelmise aas-
ta spordipäevast kõrvallehe-
küljelt.

Inge Jalakas ja 
Endel Tustit

KG-SÜG-Kärdla-Ventspilsi - 22.09
22. sept. 2005.a. Kures-

saare linna staadionil.
Ajakava
14.oo avamine, 14.15 

110tj. P, 14.20 Kaugus P, 
14.25Kõrgus T, 14.30 100tj T, 
14.35 Kuul P, 15.00 Ketas T, 
15.15 100m T, 15.20 Kaugus 

T, 15.30 100m P, 15.35 Kuul 
T, 15.50 800m T, 16.00 Kõr-
gus P, 16.05 Ketas P, 16.10 
1500m P, 16.15 Oda T, 16.30 
400m T, 16.40 400m P, 17.10 
Oda P, 17.15 4x200m T, 17.30 
4x200m P, 17.45 4x100m Me-
hed- Saaremaa vs. Eesti, 

17.55 Odaviskeharjutused- 
Maris Griva, Eriks Raks, Hei-
ko Väät, 18.30 60m inimene 
vs. Hobune, 18.45 Võistluste 
lõpetamine.

Endel Tustit, 
peakohtunik

Üritused
Kooliüritused september-
november 2005/06 õppe-
aastal.

September

• 01 1.septembri aktu-
sed (1.-12.klass) (R.Pihl, 
U.Rahnik)
• 19-23 Jukude nädal (12.
klassid, huvijuhid)
• 22 Tervisespordipäev (1.-
12.klass)* (I.Jalakas)
• 23 Tekliaktus 10.klasside-
le (R.Pihl, U.Rahnik)
• 23 Jukude pidu (12.klas-
sid, R.Pihl, U.Rahnik)
• 27 Taimeseade kon-
kurss (1.-12.klass)* (R.Pihl, 
U.Rahnik)
• 28 Õpilasesinduse vali-
mised (7.-12.klass)* (R.Pihl, 
U.Rahnik)

Oktoober

• 01 Maakondlik taimesea-
de konkurss KG-s (R.Pihl, 
U.Rahnik)
• 01.10.05 – 05.05.2006 Koo-
li meistrivõistlused korv-
pallis (10.-12.klass)*(E.Tus-
tit, S.Metsküll)
•  0 3 - 0 6  L o o d u s t e a d u s -
te ainenädal (1.-12.klass)* 
(G.Nurk)
• 03-07 Leivanädal (1.-
6.klass) (R.Pihl, U.Rahnik)
• 04 Lemmikloomapäev (1.-
6.klass) (R.Pihl, U.Rahnik)
• 07 Õpetajate päev (12.
klassid, huvijuhid)
• 13 Mini-Jukude pidu 5. 
klassidele (9. klassid, huvi-
juhid)
• 21 I õppeperioodi lõpuak-
tused (R. Pihl, U. Rahnik)

November

• 09-10• Seltskondlike lau-
lude karaoke võistlus (1.-
12.klass)* (M.Rand)
• 21-25 Kirjanduspäevad 
(7.-12.klass)* (E.Paomees)
• 23 Maakondlik „Nuputa“ 
võistlus 
• 26 Infomess „Tuleviku 
kompass“ Kuressaare Kul-
tuurikeskuses
• 28.11-19.12 Advendihom-
mikud (K.Keso-Vares)
• 29 Maakondlik Koidulau-
liku konkurss.

* üritused, mis lähevad 
klassidevahelise võistluse 
arvestusse.

Renate Pihl, 
huvijuht
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Alates sellest aastast on teil kõigil võimalus osta igasugust kooli sümboolikat! Naiste V-kaelusega särk (suurused S ja M) - 100 
krooni, T-särgid (suurused S, M, L, XL, XXL) - 80 krooni, Pastapliiats - 20 krooni, Kruus - 40 krooni, Kleeps - 5 krooni, Tekkel - 180 krooni, 
Tekli märk - 55 krooni, Püksirihm - 240 krooni, Lipsunõel - 130 krooni, Kooli plaat - 50 krooni. Sümboolikat saate osta huvijuhtide käest, 
ruumis 239! Tekst: Inge Jalakas. Foto Gert Lutter

Lisaks muudele aladele said õpilased eelmisel Tervisespordipäeval ka purjetada. Pendelteatejooks oli juba veidi tavalisem spordiala. Fotod: Gert Lutter ja Kersti Kirs
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Poolat avastamas
Eelmise õppeaasta lõpul 
korraldas Poola saatkond 
Eestis õpilastele viktorii-
ni Poola ajaloost. Parimad 
vastajad said preemiareisi 
Poolasse. Saare maakon-
na koolidest oli parimaks 
vastajaks Jaana Vaarmets 
(��e), kes  alljärgnevalt 
räägib lähemalt oma reisi-
muljetest.

11.juunist kuni 19. juuni-
ni oli mul võimalus võtta osa 
reisist Poola, mille korraldas 
Poola Vabariigi Saatkond. 
Kokku osales 16 õpilast ja 
2 täiskasvanut ja muidu-
gi bussijuhid. Seltskond oli 
kokku tulnud väga erine-
vatest Eesti piirkondadest, 
paar tüdrukut tundsid teine-
teist varem, kuid enamike-
le olid kõik uued näod. Mi-
nule kui ainsana Saaremaalt 
tulijale tehti ka loomulikult 
märkusi murde kohta. 

Esimene päev kulus puh-
talt sõidule, alles hilisõhtul 
jõudsime ööbimiskohta. Tei-
sel päeval toimus ekskur-
sioon Varssavis – külasta-
sime Ülestõusu muuseumi, 
imetlesime vaateplatvormilt 
Varssavi panoraami ning 
kinnitasime keha Varssavi 
linnapea korraldatud lõu-
nasöögil. Järgmine päev oli 
pühendatud põhiliselt Kra-
kowi vanalinna tundma õp-
pimisele – turuplats, Kunin-
gate tee, Properi sünagoog, 
Waweli loss ja katedraal 
jne. Neljandal päeval toi-
mus ekskursioon Wielicza 
soolakaevanduses, mis asus 
130m maa all. See oli kind-
lasti üks enim muljet avalda-
nud ja tõeliselt meeldejääv 
aeg kogu reisi vältel. 15.-18. 
juunini viibisime mägedes. 
Rändasime Poola Tatrates 
(Kasprowy Wierch’is), mat-
kasime umbes 10km Mors-

kie oko (Meresilm) järve äär-
de, kus avanes eriti maaliline 
vaade. Kristallselge, jääkül-
ma ja ülipuhta veega järv 
oli pea igalt poolt ümbritse-
tud lumiste mäetippudega, 
kust said alguse kohisevad,  
valgevahused veejoad. 

Viienda päeva õhtul koh-
tusime mägilastega, kes 
küpsetasid küünis elaval 
leegil oinast, mängisid pilli 
ja tutvustasid mägedes ela-
vate inimeste igapäevaelu 
- see oli omamoodi tõetruu 
üritus, mis andis väikse et-
tekujutuse mägilaste elust. 
Kuuendal päeval sõitsime 
paadiga Slovakkia ja Poo-
la piirijõel Dunacci’l, mille 
vesi oli täiesti läbipaistma-
tu eelneva vihmasaju pärast, 
kuid see ei muutnud midagi, 

paadimehe jutt pakkus siiski 
kõigile huvi.

Järgmised 2 päeva kulus 
jällegi ainult sõitmisele, kok-
ku ~ 1500km. 19.juuni kesk-
ööl jõudsime tagasi Tallin-
nasse.

Taoline reis oli minu 
jaoks midagi uut, kuna see 
oli esimene kord, kui läksin, 
inimestega, kellest ma ühtki 
ei tundud, nädalaks väljasõi-
dule. Sellest kujunes suure-
pärane suve algus, mille käi-
gus sain uusi tuttavaid ning 
nägin nii mõndagi. Väga 
suure panuse sellesse üritus-
se andis grupijuht Johanna, 
tänu kellele läks kõik plaa-
nipäraselt. Kokkuvõttes jäin 
reisiga ülirahule.

Jaana Vaarmets, 
��E klass

Poola Tatrad

Noortelaagris 
Poolas
Kuressaare Gümnaasiu-
mi �0. klasside noored 
osalesid 29. mai – 08. juu-
ni toimunud rahvusvahe-
lises noortelaagris „The 
Baltic Four – too close to 
be strangers,“ kus peale 
eestlaste olid ka lätlased, 
leedukad ja poolakad.

Laager toimud Poola väi-
kelinnas Miedzywodzie’s. 
Projekti käigus külastasi-
me veel Kamien Pomors-
kit, Miedzyzdrojet, Dziw-
nowit, Wolinit ja Szczecinit. 
Laagri peamiseks eesmär-
giks oli pöörata tähelepanu 
meid ümbritsevale looduse-
le, samuti õppida  ka vähe-
sel määral teisi keeli. Keel-
te õppimiseks joonistasime 
plakateid loomadest, taime-
dest ja rahvuslikest jumala-
test ning tegime legendide 
põhjal koomikseid viies eri-
nevas keeles (inglise, eesti, 
läti, leedu ja poola keeles). 
Samuti proovisime vitraa-
zide ja klaasimaali tegemist. 
Kõige põnevamateks sünd-
musteks kujunesid rahvus-
õhtud. Iga riik tegi lühikese 
ülevaate oma ajaloost, kuul-
sustest, lauludest, tantsu-
dest ja keelest. Õhtuti män-
giti erinevaid sportmänge 
nagu lauatennis, jalgpall 
ja võrkpall. Eestlaste meel-
dejäävamaiks mälestuseks 
on meie oma poiste kolmas 
koht Poola jalgpalliklubide 
vahelisest turniirist. Seda 
jäävad meenutama saadud 
diplom ja karikas. 

Kogu üritus oli väga 
hästi organiseeritud. Kõik 
osavõtjad leidsid palju uusi 
toredaid erinevatest rahvus-
test sõpru ja kõigil oli väga 
lõbus. Loodame, et selliseid 
üritusi tuleb tulevikus ikka 
veel ja veel.

Kätlin Soon, 
�0A klass 


