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Palju
õnne!

Koolivalve- kellele, milleks?
Sa oled aktiivne, elurõõ-

mus ja optimistlik noor ning 
tahad lõbusalt aega veetes 
ka kooli ja selle ümbruse 
turvalisuse suurendamiseks 
midagi ära teha. See ei ole 
mingi hull mõte, vaid täies-
ti teostatav värk ja mingit eri-
list actionit Sa korraldama ei 
pea. Lihtsalt point selles, et 
igasuguseid jamasid juba al-
guses ära hoida. 

Roomad mööda nurga-
taguseid, sepitsed kavalaid 
plaane ning ajad taga pätte 
ning kaabakaid. Samal ajal 
on telefon kõrva ääres ja an-
nad oma tegevusest politsei-
le  aru. Kas sellisena võiks 
ette kujutada Koolivalve ole-
must?

Ei, ei, ei. 
Tegelikult on kõige täht-

sam ikkagi mõnus seltskond, 
lahedad üritused ja tegevus, 
mis tõeliselt huvi pakub. 

Et kuidas siis asi funktsib, 
kuidas ma oskan seda tur-
valisust suurendada, küsid 
sa kindlasti. Lambist ei pea-
gi oskama, projektis osalejad 
saavad võimaluse erineva-
teks koolitusteks (enesekait-
se baaskursus, kuidas jätta 
meelde inimese tundemär-
ke jms). 

Et me ei vaevleks info-
puuduses, võiks aegajalt ka 
kokku saada, nii oleks hea 
muljeid ja kogemusi jaga-
da ning otse loomulikult ka 
miskit fun-üritust korralda-
da. 

Kindlasti tekib küsimus, 
et mida mulle annab see 

Koolivalve projektis osale-
mine? Eelkõige annab see 
võimaluse õppida midagi 
uut ja põnevat ja silmarin-
gi laiendada. Aga - projekt 
on avatud uutele ideedele, 
sa saad ise otsustada, kuidas 
kõige lahedamalt aega veeta 
ja millistest mõnusatest üri-
tustest osa võtta tahaksid. 

Keegi ei saa kõiki aida-
ta, kuid igaüks võib kellelegi 
abiks olla. Nii ka Sina - osa-
ledes Koolivalve projektis, 
on Sul võimalus aidata kaa-
sa turvalisuse suurenemise-
le koolis ja selle ümbruskon-
nas. Lühidalt öeldes: tee, mis 
Sa suudad, seal kus Sa oled, 
sellega, mis Sul on.

Mille nimel siis tegut-
seda? Et mingi tubakamai-
guline tegu kohe kuskile 
teatatud saaks? Tegelikult 
on põhirõhk sellel, et koo-
lis oleks turvaline ja mõnus 
keskkond nii Sinu kui ka 
kaasõpilaste jaoks. Sinul on 
võimalus selle jaoks midagi 
ära teha! 

Vaata ka internetist  aad-
ressilt www.naabrivalve.ee 
ning täpsema informatsioo-
ni saamiseks pöördu koo-
li huvijuhtide poole (ruum 
239)! Info edastas:

Renate Pihl, 
huvijuht

 Lisaks kõigele muule valvavad koolielu ka turvakaamerad. Fotol uurivad spetsialistid 
kes tundi hilinevad! Foto: Gert Lutter

Logokonkurss
Tähelepanu, kõik andekad 
KG õpilased!

Tegutsemist alustas Ins-
pira huvikool, seoses sellega 
kuulutame välja Inspira hu-
vikooli logo konkursi.

Logol peaks kindlasti ole-
ma huvikooli nimi  INSPIRA, 
võib kasutada ka elemente 
kooli logost,   aga ülejäänu 
on autori oma fantaasia jär-
gi. Logo konkursi võitjale on 
välja pandud preemia.

Logod tuua huvijuhti-
de kätte või saata aadressil: 
tiia.leppik@oesel.edu.ee hil-
jemalt 25.novembriks. 

Huvitavaid ideid!

Tiia Leppik, 
Inspira  direktriss

Veavabandus
Vaatamata kõigele, ei 

olnud siiski eelmises le-
hes juttu Gabriel Kuuse-
ga ega Ahti Sepaga, olid 
hoopis Ahti Kuusk ja  
Gabriel Sepp! Vabandame.

Meie KG toimetus
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29. lend valmistub pulmadeks

Jälle on kätte jõudnud 
aeg, mil 11. klassid mõt-
levad pingsalt lähenevate 
“lennu pulmade”  peale. Sel-
leaastased 29. lennu pulmad 
toimuvad 11. - 12. novemb-
ril Sandlas. Aga nagu lugeja 
teab, viiakse läbi enne päris 
pulma ka rida teisi tradit-
sioonilisi üritusi. Üheks nen-
dest on näiteks poissmeeste- 
ja tüdrukuteõhtu. Järgnevalt 
jutustangi teile, kuidas pida-
sid lõbusat õhtut 11a klassi 
tüdrukud.

Õhtu algas tegelikult kõi-
gile lennu tüdrukutele ühi-
selt – õrnema sugupoole 
esindajad olid oodatud meie 
oma kooli aulasse, kus es-
malt esines meie  klassiju-
hataja Pireti sõber Heiki Eel-
ma kahe Raimond Valgre 
romantilise lauluga, klave-

ril saatmas  muusikaõpetaja 
Veikko Lehto. Seejärel olid 
paralleelklasside poisid ette 
valmistanud väga värvika, 
humoorse ja isegi erootilise 
kava. Tulised kutid suutsid 
oma riideid seljast kooriva 
etteastega lavale meelita-
da ka meie tulevased noori-
kud: Doris(11a), Piret(11b) ja 
Angeelika(11e). Kahjuks pol-
nud kohal ülejäänud mõrs-
jaid, aga võin kindlalt lisada, 
et nad jäid paljustki ilma.

Pärast meeliköitvat 
šhow´d tuli igal klassil ise 
otsustada, mida edasi te-
ha. Meie klass aga suundus 
sel ajal, mil teised veel päid 
murdsid, mida õhtuga ette 
võtta, restoran Arensburgi, 
kus  tüdrukud veetsid ühes-
koos lõbusa ja jutuka õhtu 
ning tekitasid endas peotu-

ju, et hiljem edasi suunduda 
club Privileeg´i diskotulede-
dest pimestavale tantsupõ-
randale. Õhtu kulmineeruski 
Kuressaare ühes kuumemas 
ööklubis retro-muusika he-
lida keskel, kuhu peale meie 
klassi omade kogunesid ka 
paralleeleklasside noored 
pidutsema.

Julgen kindlalt väita, et 
see õhtu jääb vähemalt osa-
dele meie klassi neidudele 
pikaks ajaks meelde ja ma 
loodan, et sellest artiklist 
saavad julgustust oma tüd-
rukuteõhtu korraldamiseks 
ning häid mõtteid,kuidas 
oma õhtud sisustada, ka 
nooremate klasside tüdru-
kud.

Ele Pidmann, 
��A klass

Miks on sööklas klaaside ääred katki? 

ÕE koosolekul 01.11.05 arutati mitmeid küsimusi 
Seekord oli peamiseks tee-

maks Õpilaskoosolek, mis toi-
mub 30. novembril. Kuna meil 
oleks soov korraldada seda tun-
dide ajal, siis saatsime Tiidu sel 
teemal õppealajuhataja Mai-
du Varikuga rääkima.Määrasi-
me ka teistele liikmetele ülesan-
ded nagu tehnika eest vastutaja 
või see, kes koosolekule reklaa-
mi teeks.

Loodame, et kõigi 7.-12. 

klassi õpilaste hulgas on nüüd-
seks läbi viidud küsitlus.

Selleks, et te meid koolima-
jas ikka ära tunneksite, et kes 
me sellised ÕE liikmed oleme, 
lasime Erkil rääkida Gerdiga, et 
ta meist pilte teeks, mis lähevad 
üles stendile ning et me veel 
enam silma jääksime, otsustasi-
me lasta teha endale oma isikli-
ku pluusi.

Lõpus võttis sõna Kadri, kes 

palus meil rohkem artikleid kir-
jutada, see tähendab, et peame 
olema aktiivsemad selles vald-
konnas. Ka teil on võimalus 
Meie KG-sse kirjutada, kui on 
vaid soovi, andke teada ja me 
täidame te soovi.

Heli Vaher, 
��A klass

Õpilaslehekülje nädalaküsimus

11A klassi tüdrukud tüdrukuteõhtut pidamas, keskel peatne pruut Doris Teiv. Foto: erakogu.

Korvpallis vastamisi KG ja 
Ametikool

Esmaspäeval, 14. no-
vembril toimub KG ja Ame-
tikooli vaheline mäng Kures-
saare Gümnaasiumi võimlas 
kell 16.00

Karel Kundrats, 
��.A klass

Head mõtted kõik raama-
tus kirjas

Armsad, abituriendid! 
“Noore heade mõtete raa-
mat” on praktiline ja põnev 
kogumik, mille kaante va-
helt leiad rohkem kui 40 Ees-
ti tipptegija mõtteid just Sul-
le olulistel teemadel. 

Sellest ainulaadsest raa-
matust saad inspiratsiooni ja 
tuge oma kõige pöörasema-
te unistuste ning salasoovide 
elluviimiseks. 

Raamatuga on võima-
lik tutvuda ruumis 239 ja se-
da tellida huvijuhtide abiga! 
Vaata ka internetist aadressi 
www.voimalused.ee.

Uurige ja veenduge ise, 
et tegemist on huvitava teo-
sega!

Renate Pihl, 
huvijuht

Gospelvahetund
11.nov. (reedel) kell 10.45  

aulas gospelvahetund.  Aset 
leiab  ka  gospelõhtu tutvus-
tus, mis toimub 13.nov. Lau-
rentiuse kirikus.

Katrin Keso-Vares, 
kooli kaplan

Kapid
Nagu olete tähele pan-

nud, on ilmunud õpilas-
te kappidele uued numb-
rid. See on tingitud sellest, et  
luua ühtne kord meie „kapi-
majanduses“, välja selgitada 
tegelikud kapiomanikud ja 
vabanenud kappidele leida 
uued kasutajad.

Seoses sellega palume re-
gistreerida  oma uued kapi-
numbrid klassijuhatajate 
juures hiljemalt reedeks, 11. 
novembriks 2005. 

Klassijuhatajale teada an-
da ka kapi müügisoovist, sa-
muti panna ennast kirja neil, 
kes soovivad kappi saada. 
Olge nobedad!

Maren Asumets, 
klassijuhatajate esindaja

Teated

Lühidalt



�Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

KG Meistrivõistlused korvpallis
Kolmapäeval, �. novembril 
toimusid KG meistrivõist-
lused korvpallis. Taaskord 
nagu eelmisel kolmel män-
gunädalal oli ülipingelisi 
ja dramaatilisi lõpplahen-
dusi. 

Esimeses vastasseisus 
kohtusid BC 9 ja TroubleMa-
kers. Poolaja võitis Troub-
leMakers skooriga 22:15. 
Kolmandal perioodil vedas 
BC 9 kapten Martin Raa-
mat oma täpsete tabamus-
tega võiskonna järgi. Viima-
sele veerandile mindi siiski 
33:30 TroubleMakersi edu-
seisul. Mängu võitja aga ot-
sustati viimastel sekundi-
tel. Nimelt 5 sekundit enne 
mängu lõppu oli tablool seis 
42:41, sedapuhku BC 9 ka-
suks, mil nende üks põhi-
mängijaid Tanel Ilmjärv sai 
sooritada 2 vabaviset - eksis 
mõlemal. Laua haaras Karel 
Kundrats, kellele tehti viga, 
millele järgnesid omakorda 
TroubleMakersi liidril 2 va-
baviset, kuna BC 9 oli võis-
kondlikud vead täis. Närvili-
ses olukorras tabas mõlemal 
korral ning mindi juhtima 
1 puntiga. Kiiresti vastas-

te korvi poole tuisates, saa-
tis 10 meetri kauguselt, üle 
kahe mehe käe, palli lendu 
Ivar Laes, kellest sai nii ene-
selegi üllatuseks mängukan-
gelane, kuna see pall leidis 
oma tee korvis. Kohtumise 
resultatiivsemad olid võitja-
te poolelt: Martin Raamat 21 
punktiga, Ivar Laes 9 punk-
tiga, kaotajate poolelt viskas: 
Karel Kundrats 19 punkti, 
Ivar Sink 10 punkti.

Teises mängus kohtu-

sid BC Ducks ja The Doc-
tor. Viimasena nimetatud 
võiskond haaras ohjad en-
da kätte kohe algul, ning 
üha kastavas eduseisu. The 
Doctorsile mänguvõit tu-
lemusega 55:24(poolaeg 
32:11). Võitjate resultatiiv-
semad olid: Preedik Lemba 
25 puntiga, Tõnis Lukk 12 
punktiga ja võistkonna kap-
ten Mart Kõrgesaar 9 punk-
tiga, kes võttis mängu ra-
hulikult. Kaotajate poolelt 

Selline see korvpall ongi. Foto: Karel Kundrats

viskasid Mairold Pajussaar 
13 punkti ja Madis Lepp 6 
punkti. Tänu sellele võidu-
le jätkab The Docktors ainu-
kesena ühegi kaotuseta, ku-
na eelmine kord alistati BC 9 
lisaajal 1 punktiga.

Kolmandas duellis koh-
tusid BC Madhead ja BC 
Bobcats. Mäng algas BC 
Madheadi dikteerimisel, 
suurim edu oli seisul 20:11. 
Kuid poolajaks oli ees ju-
ba BC Bobcats 31:27 ja ter-
ve kohtumise võitsid tule-
musega 56:49. Selle mängu 
eripäraks võiks seda luge-
da, et ei saa nimetada suu-
rimaid skooritegijaid, kuna 
neid pole lihtsalt märgitud. 
BC Bobcats jätkab 1 kaotu-
se ja 3 võiduga, BC Madhea-
dil on kirjas vaid 3 kaotust. 
Selle mängu järel manitseks 
nii ennast kui ka ülejäänud 
korvpallimängijaid - aus-
tage teisi. Loodetavasti sel-
le aasta jooksul ei teki enam 
olukorda, kui pole pea ühte-
gi kohtunikku ega hingelist 
viimast mängu vaatamas.

Armsad koolikaaslased, 
tulge agaramalt vaatama KG 
meistrivõistlusi korvpallis, 
mida võib näha 16.00-19.00 
igal kolmapäeval. Sel aastal 
on tõsiselt huvitavaid män-
ge! Tulge oma sõpradele-
tuttavatele kaasa elama!

Karel Kundrats, 
vaatleja-mängija

Nii pingelised selle aasta kossumängud ongi. Kohtunikud The Doctorsi ja BC 9 vahelisel kohtuminel 26.10. Foto: Karel Kundrats

Meie KG, 9. november 2005
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Kooliüritused november 2005 - juuni 2006
November

• 09-10 Seltskondli-
ke laulude karaokevõist-
lus (1.-12.klass)* (M.Rand) 
• 16 Vabaviskevõistlus 
„21“ (E.Tustit) • 21-25 Kir-
janduspäevad (7.-12.klass)* 
(E.Paomees) • 23 Maakond-
lik „Nuputa“ võistlus •26 In-
fomess „Tuleviku kompass“ 
Kuressaare Kultuurikesku-
ses • 28.11-19.12 Advendi-
hommikud (K.Keso-Vares) 
• 29 Maakondlik Koidulau-
liku konkurss • 30 Õpilas-
koosolek (Õpilasesindus).

Detsember

07 Maakondlik solisti-
de-duettide konkurss SÜG-
is • 14 4.-9.klasside võim-
lemisvõistlus (I.Jalakas, 
T.Käen) • 15 10.-12.klas-
side võimlemisvõistlus 
(I.Jalakas, T.Käen) • 16 Se-
gakoor “Ave” jõulukontsert 
kapiitlisaalis (M.Rand) • 20 
1.-3.klasside jõulupidu (ÕE, 
huvijuhid) • 20 4.-6.klassi-
de jõulupidu (ÕE, huviju-
hid) • 21 7.-9. klasside jõulu-
pidu (R.Pihl, U.Rahnik) • 22 
Jõulukontsert-jumalateenis-
tus (1.-6.klassid) (V.Lehto) • 
22 10.-12. klasside jõulupidu 
(R.Pihl, U.Rahnik, 12.klas-
sid) • 23 Jõulupäev (R.Pihl, 
U.Rahnik, ÕE) • 23 KG jõu-
lujumalateenistus (7.-12.klas-
sid) (V.Lehto) • ? Tütarlaste-
koori kontsert (H.Rand)

Jaanuar

24 Alo Matiiseni nime-
line ansamblite konkur-
si maakondlik eelvoor KG-
s (V.Lehto) • 26 Punase 
risti viktoriin (1.-12.klass)* 
(S.Metsküll) • 27-28 Üleriigi-
line solistide ja duettide kon-
kurss SÜG-is.

Veebruar

01 Ruumiline taies (4.-
12.klass)* (E.Jurkatam) • 
01 Maakondlik etlemis-
konkurss • 05 Solistide 
lauluvõistlus (1.-4.klass) 
(V.Lehto) • 07 Talispordi-
päev (1.-12.klass)* (I.Jalakas) 
• 14 Sõbrapäev (Õpilasesin-

dus) • 14 Kooli MV ujumises 
(5.-12.klass) (N.Helde) • 17 
KG’s Fashion Show 2006 (4.-
12.klass)* (R.Pihl, U.Rahnik, 
I.Jalakas, R.Kaubi) • 21-22 
Sisekergejõustiku võistlu-
sed (4.-12.klass)* (E.Tustit) 
• 23 EV aastapäeva aktused 
(R.Pihl, U.Rahnik) • 24 KG 
mudilaskooride ja Saaremaa 
poistekoori talvekontsert 
(V.Lehto) • ? Kõnekonkursi 
maakonnavoor.

Märts

05 KG Galakontsert 
(L.Lehto) • 06-10 Lahtiste 
uste päevad koolieelikutele, 
õpilastööde näitus (1.-3.klass) 
(G.Pihl) • 08 Naistepäeva tä-
histamine (Õpilasesindus) • 
10-11 Üleriigiline ansambli-
te konkurss Jõgeval • 13-16 
Maakonna kultuuripäevade 
eelvoor linna piirkonnale (5.-
9.klassid) (V.Heiberg) • 14 
Emakeelepäev (7.-12.klass) 
(E.Paomees) • 14 I ja II koo-
liastme emakeelepäeva ak-
tus (R.Pihl, U.Rahnik) • 17 III 
õppeperioodi lõpuaktused 
(R.Pihl, U.Rahnik) • 17 Kän-
guru võistlus (P.Paomees) • 
21 Maapäev (loodusteadus-
te a/k) • ? päeva ball (12.
klass) (R.Pihl, U.Rahnik) • ? 

Poiste tööõpetuse konkurss 
(H.Kull).

Aprill

01 Maakondlik kooli-
noorte moe- ja kunstiloome-
konkurss Kultuurikeskuses 
(H.Jalakas). • 05 Vendade 
Liivide luulekonkursi maa-
konnavoor • 07-08 Maakon-
na kultuuripäevad Leisi KK-
s (5.-12.klass) (V.Heiberg) • 
09 Maakonna võimlemisfes-
tival Vanalinna koolis • 17-
20 Tervisenädal (1.-9.klass; 
10.-12.klass*) (S.Metsküll, 
Õpilasesindus) • 20 Jüri-
päevajooks (1.-12.klass)* 
(I.Jalakas) • 20 KG Mini-Miss 
ja Mini-Mister 2006 (R.Pihl, 
U.Rahnik, I.Jalakas) • 24-28 
Sotsiaalteaduste ainenädal 
(4.-12.klass)* (T.Vöö) • 26 
Lasteteater „Sõber“ etendus 
„Salapärane sõber“ (Laste-
teater „Sõber“) • 28 Ülemaa-
ilmne tantsupäev (I.Jalakas) 
• 28 Vallikraavi Veeralli 
(Kuressaare Ametikool) • 29 
Lahtiste uste päev (M.Varik, 
ÕE, huvijuhid) • ? 4b muu-
sikaline etendus (K.Haamer, 
L.Lehto, M.Rand) • ? Maa-
konna võrkpalli A- ja B va-
nuseklassi karikavõistlused 
Leisis (T.Aru)

Mai

12 Vabariiklik Punase 
Risti võistlus (S.Metsküll) 
• 13 “Laululinnuke 2006” 
Kuressaare Linnateatris 
(L.Kuldsepp) • 15-19 Kooli 
õpilastööde näitus (R.Kaubi) 
• 15-19 Tutinädal 9. ja 
12.klasside õpilastele • 17 
Kooli MV kergejõustikus (8.-
12.klass) (E.Tustit) • 19 Tuti-
päeva aktus (9.ja 12.klassid) 
(R.Pihl, U.Rahnik) • 20 Ins-
pira muusikaosakonna kont-
sert (V.Lehto) • 29 Spordi-
päev (1.-12.klass) (I.Jalakas) 
• 30.05-02.06 Praktikapäe-
vad (1.-12.klass) • ? Kevad-
kontsert I-II kooliastme õpi-
lastele (1.-6.klass) (V.Lehto) 
• ? Pärlipäev.

Juuni
05 Ülemineku aktused 

(1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-8.kl., 10.-
11.kl.) (U.Rahnik, R.Pihl) • 17 
12.klassi lõpuaktus (R.Pihl, 
U.Rahnik) • 18 9.klassi lõ-
puaktus (R.Pihl, U.Rahnik) 
• 19-20 X klasside vastuvõtt 
(M.Varik) • 23 Võidupüha.

* üritused, mis lähevad 
klassidevahelise võistluse 
arvestusse

Renate Pihl, 
huvijuht

Võimlemisvõistlus toimub 14. ja 15. detsembril. Fotol eelmise aasta võistlejad. Foto: Gert Lutter

Meie KG, 9. november 2005
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Teretulemast, Irina Mulenok!
Millise kooli / eriala olete 
lõpetanud?

Lõpetasin Tartu Ülikooli 
1977.a. vene keele ja kirjan-
duse erialal.

Mida tegite enne siia kooli 
tööleasumist?

Sama aasta augustist ku-
ni selle aasta jaanipäeva-
ni töötasin Orissaare Güm-
naasiumis. Algul vene keele 
keele õpetajana. Viimased 
15 aastat olen õpetanud ing-
lise keelt  3-st  kuni 12-nda 
klassini. Nii et enne KG-sse 
tööle asumist on mul olnud 
vaid üks töökoht - Orissaare 
Gümnaasium, millega seo-
ses on mul vaid head ja soo-
jad mälestused.

Mida arvate Kuressaa-
re Gümnaasiumi õpetaja-
test ja õpilastest? Ka ole-
te jõudnud uude kollektiivi 
sisse elada?

Paljude praeguste kollee-
gidega olen tuttav juba vara-
semast ajast. Ka õpilaste hul-
gas on üsna palju neid, keda 
tean Orissaare kooli päevilt. 
Nii et ma ei tulnudki pä-
ris tundmatusse keskkon-
da. Kolleegid on sõbralikud, 
heatahtlikud ning kannatli-
kud. Tahaks kõiki tänada abi 
ja toetuse eest! 

Ka enamiku õpilaste-
ga kohtumistest on esma-
sed muljed väga meeldivad. 
Loodan, et meie koostöö laa-
bub ladusalt ja kannab head 
vilja.

Muidugi ei lähe sugugi 
kõik just lepase reega. Eks 
see sisseelamine võtab veel 
hea tüki aega. Nagu näiteks 
orienteerumine selles suures 
majas, kuidas ja kust vajalik-
ku inimest leida või kellelt 
oma küsimustele vastuseid 
saada. Kõik see võtab aega. 
Aega võtab ka see, et kõigi 
õpilaste nimed meelde jääk-
sid. Jne.,jne.

Milline õpilane Te ise koo-
lis olite?

Olin vist üsna tavaline 
õpilane oma heade ja hal-

bade külgedega. Huvitusin 
keeltest (olin SÜG-i  kõige 
esimese inglise keele eriklas-
si õpilane), meeldis ka mate-
maatika.

Kui Te ei oleks õpetaja, 
siis kes Te oleksite?

Ausalt öelda ei ole ma 
sellele kunagi eriti mõel-
nudki. Olen ilmselt teinud 
just seda tööd, mis mul-
le meeldib. Küllap oleks 
see teinegi töö ikkagi mida-
gi sellist, kus saaks inimeste-
ga palju suhelda .

 Mida Te pole oma elus 
veel kunagi teinud, aga ta-
haksite millalgi kindlasti 
järele proovida?

Olen oma pika elu jook-
sul tegelnud paljude asjade-
ga. Mingit sellist ekstreem-
set soovi mul ei ole. Kui aga 
oleks võimalik, siis läheksin 
ümber maailma reisile.

 Millega tegelete vabal 
ajal?

Mulle meeldib luge-
da, reisida, armastan jalg-
rattaga sõita. Kõige meel-
samini ja nii palju kui 
vähegi võimalik, tegelen 
aga oma väikese 2-aastase 

lapselapsega.

Põnevaim suveelamus.

See suvi oli mul otsast 
otsani seotud märksõnaga 
“elu- ja töökoha vahetus”. 
Kas see just põnev oli, aga 
igatahes kogu puhkust täit-
nud ettevõtmine küll.

Siiski, üks meeldejääv 
ja tore sündmus: kohtumine 
oma esimese lennu õpilaste-
ga, kelle möödus tänavu 25 
aastat keskkooli lõpetami-
sest.

 Kui Te saaksite valida 
ühe riigi, kuhu elama asu-
da, siis kuhu ja miks?

Tahaksin küll reisida pal-
judes maades, tutvuda eri-
nevate rahvaste eluolu ja 
kultuuriga jne., kuid elada 
tahan ikka siin oma kodu-
maal Eestis. Minu koht on 
siin.

 Mida tahaksite lisada?

Tahaks soovida kogu 
KG perele, nii õpilastele kui 
õpetajatele toredat kooliaas-
tat, palju häid elamusi, üks-
teise mõistmist  ja meeldivat 
koostööd!
Sofia Hratkevitš, Liina Reinart, 

��A klass

Irina Mulenok  tänab uusi kolleege abi ja toetuse eest. Foto: Gert Lutter

Metsakonkurss
Eesti koolilastele korral-

datav metsakonkurss toi-
mub juba kuuendat aastat 
SEB Eesti Ühispanga ja RMK 
eestvedamisel. Loodust väär-
tustavat mõtteviisi ja sääst-
vaid hoiakuid propageeriv 
konkurss on leidnud palju 
kaasalööjaid üle Eesti ning 
pakkunud tegutsemislusti ja 
toredat mõttelendu paljudele 
lastele. Ka meie kool on sellel 
konkursil osalenud ning päl-
vinud mitmeid auhindu.

Sellel aastal oodati õpi-
lastelt ühistööna valminud 
kogumikke ühe metsa elu-
loost.

Meie kooli viiendad klas-
sid tegelesid projektiga pea 
poolteist kuud. Koos kirju-
tati luuletusi, koostati juttu-
sid, käidi metsas pildistamas 
ning koguti vana-vanema-
te käest huvitavaid lugusid 
metasade kohta. 

Ühistööna valmis 4. no-
vembriks „Ühe metsa elulu-
gu“

Sirje Kereme, 
õpilaste juhendaja

Lühidalt

Osta raamat
Kolmapäeval, 16. nov. 

kl. 10-12 1. korruse koridoris 
müüb oma raamatuid Maa-
lehe Kirjastus.

Küllaltki soodsalt saad 
osta teatmeteoseid, kodu- ja 
aiandusalast kirjandust, ko-
karaamatuid, kalendreid, 
lasteraamatuid jpm.

Raamatute hinnakiri 
asub 1. korruse koridori tea-
detetahvlil.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja
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Ajalehte toetavad:

Õpetaja Kellaaeg Koht
Arak Olle R. 14.00 – 15.00 215
Aru Taimi T. 14.45 – 17.30 Võimla
Asford Stacy T. 16.00 – 17.00 413
Asumets  Maren E. 14.30 – 15.30 300
Auväärt Anneli E. 14.45 – 15.30 200A
Baran   Marianne E. 14.45 – 15.30 Ujula
Engso  Inga N. 12.00 – 13.00 209
Haamer   Kati K. 15.00 – 16.00 110
Haljas  Riina T. 15.30 – 16.15 411
Hütsi  Karin T. 15.45 – 16.45 304
Jalakas Inge T. 13.45 - 14-45 võimla

Jasmin Ruth T. 14.00 – 15.30; 
N.14.00 – 15.00 306

Jasmin  Ülle N. 12.00 – 13.00 208
Jõgi  Ave N. 15.00 – 15.45 413
Jurkatam  Elle N. 14.00 – 15.00 101
Kaju Johannes E. 17.00 – 18.00 Jõusaal
Kallus  Age K. 14.30 – 16.30 405
Kanemägi  Reene T. 15.30 – 16.15 106
Kask  Ellen T. 15.45 – 16.45 410
Kaubi  Raili E. 14.30 – 16.00 201
Kereme  Sirje E. 14.45 – 15.30 003
Kivi  Merike K. 14.45 – 15.30 400A
Kivilo  Merike E. 15.45 – 17.00 310
Kirss Marju E. 15.45 – 17.00 225
Kuiger  Vilma T. 14.45 – 15.30 309
Kull Heiko N. 14.00 – 14.45 160
Kuuseok  Asta K. 14.45 – 16.00 401
Kuusik  Ester N. 14.45 – 16.00 301
Käen Tiina K. 14.45 – 15.45 Võimla
Käiro Viive N. 15.00 – 16.00 403
Laurson  Maret E. 15.30 – 16.30 205
Laus Aivar K. 14.45 – 15.45 Võimla
Leesi  Maret K. 14.30 – 16.00 402
Lehto Laine N. 15.00 – 15.45 408
Lehto  Veikko T. 14.45 – 15.45 409
Matvejeva  Ursula T. 14.45 – 16.00 204
Mets  Anne N. 15.30 – 16.30 308

Metsküll  Sirje N. 14.30 – 15.45 004; 
võimla

Õpetaja Kellaaeg Koht
Metsmaa  Hilja K. 15.00 – 16.00 205
Mulenok Irina E. 14.45 – 16.30 002
Mäeots Marvi K. 14.00 – 15.45 307
Niit Madli-maria T. 16.00 – 17.00 308

Nurk Gerta T. 15.45 – 16.46; K. 
15.45 – 16.45 106

Noa Genadi K. 15.45 – 16.30 200
Paomees Eve K. 15.00 – 16.00 406

Paomees Piret K. 14.45 – 16.00 PK; 
16.00 – 17.00 G 001

Pesti  Marje T. 15.00 – 16.00 400

Pihl  Grete N. 13.00 – 13.45; 
14.45 – 15.30 206

Puck Kaja T. 15.45 – 16.30 410A

Pärn  Maria T. 14.00 – 15.00; 
N.15.00 – 16.00 412

Pöntiskoski Dagmar N. 15.30 – 16.30 411
Rand  Helle E. 14.30 – 15.30 409
Rand  Mai K. 14.45 – 15.30 407
Rooda Lea N. 13.00 – 13.45 310
Rätsep Merle K. 15.00 – 16.30 301
Rääp   Raina E. 13.00 – 14.00 109
Sepp  Ariita N. 14.00 – 16.00 203

Soon Monika E. 15.00 – 15.45; T. 
15.00 – 15.45 100

Soon Riina E. 15.00 – 16.00 405
Tanila Arvi E. 16.00 - 17.00 218
Tarkin  Marit T. 15.00 – 16.00 305
Tiidovee Raina K. 13.00 – 15.00 210
Tiitson Malle N. 15.00 – 16.30 103
Truu  Heidi K. 15.00 – 16.00 300A
Truumaa Irja T. 15.00 – 17.00 225
Tustit  Endel R. 14.30 võimla
Tustit  Malle E. 13.45 – 14.45 303
Tustit  Merle R. 13.00 – 14.00 108
Vahkal  Signe R. 13.30 – 14.00 401
Varik Madli R. 14.00 – 16.00 225
Varik Maidu T. 15.00 – 16.00 238
Varjas Marika T. 14.45 – 15.45 404
Välisson Reet N. 13.00 – 14.00 111
Vöö Tiiu T. 14.30 – 16.30 406

Järelvastamiste ajad II perioodil 2005/2006

Klassidevaheline võistluse vahetulemused 
Klassidevahelise võistluse 
tulemused peale I õppepe-
rioodi!

Asi on nüüd selline, et sel 
õppeaastal on klassidevahe-
lise võistluse tabeleid või-
malik jälgida interaktiivselt 
kooli koduleheküljelt. Meie 
KG-s esitatakse peale iga 
õppeperioodi lühiülevaade 
võistlustulemustest. 

Vastavalt klassidevahe-
lise võistluse 2005/2006 ju-

hendile (vt kooli kodulehelt 
või 21.09.05 „Meie KG-st“) 
peetakse arvestust kooliast-
mete kaupa eraldi, kusjuu-
res I ja II kooliastme arves-
tus sisaldab nii üritusi kui ka 
õppetöö kvaliteeti; III koo-
liastme ja gümnaasiumi pu-
hul arvestatakse lisaks üri-
tustele eraldi õppeedukust 
ja kvaliteeti. Seekordsed tu-
lemused on järgnevad:

I kooliaste (1.-3. klas-

sid): I koht 1b, II koht 2b ja 
III koht 3a. II kooliaste (4.-
6. klassid): I koht 4a, II koht 
5b ja III koht 4b. III koolias-
te (7.-9. klassid):

1) üritused: I koht 9a, II 
koht 8a ja III koht 8b.

2) õppetöö: I koht 7b, II – 
III koht 8b ja 9d.

Gümnaasiumi osa (10.-
12. klassid): 

1) üritused: I koht 11a, II 
koht 10a, III koht 11c

2)  õppetöö: I – II koht 
12a ja 12d, III – IV koht 10b 
ja 11a.

Need, kes oma klassi-
numbrit antud loetelust see-
kord ei leidnud, ei tasu kur-
vastada, sest palju üritusi on 
alles ees ning punktisumma-
de vahedki väikesed! Siiski – 
õnnitlused ka seekordsetele 
kohaomanikele!

Renate Pihl, 
huvijuht


