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Rõuge elamuste 
tutvustamist jätkavad 
Maria Pihl ja teised. Lk. 5

KG’s Fashion Show 
glamuurne moeeten-
dus meelitas publikut. Lk. 6

Vilistlasleheküljel 
seekord juttu Geesi 
Leieriga Pariisist!

Õpilaste sünnipäevad

Aren Tasane 10E 22.02.
Teele Azarov 8A 22.02.
Triin Truumure 1A 22.02.
Maarja Jürgens 7C 22.02.
Marten Truu 7A 22.02.
Taavi Mägi 9B 22.02.
Kusti Aavik 1B 23.02.
Mirjam Tenno 3B 23.02.
Dagmar Tomingas 9D 23.02.
Nelli Kukk 10E 23.02.
Margared Saar 8B 23.02.
Kaur Kuusk 1B 23.02.
Liisi Lonn 9A 23.02.
Elisa Avik 8C 23.02.
Mihkel Sesterikov 2B 24.02.
Andri Vanem 8B 24.02.
Madis Aavik 9A 24.02.
Karina Peel 3A 24.02.
Kateriin Pani 10A 24.02.
Gerda Kaubi 11C 24.02.
Albert Botskarjov 2B 25.02.
Maris Mäe 12B 25.02.
Andre Rahumeel 9D 25.02.
Denis Losnikov 5B 25.02.
Sander Umal 4A 26.02.
Kätlin Peet 11C 27.02.
Kevin Schultz 5A 27.02.
Kristi Reinfeldt 5A 27.02.
Juula Saar 10A 27.02.
Jake Rahu 8C 28.02.
Martin Õisnurm 5B 28.02.
Marti Mereäär 11D 28.02.
Kauri Pannas 10F 28.02.
Heddi Põld 11D 29.02.
Tuuli Rand 9B 01.03.
Heikki Hiiuväin 10A 01.03.

Töötajate sünnipäevad

Veikko Lehto 27.02.
Elle Jurkatam 01.03.

Palju
õnne!

Juhtkond tänab
Õpetaja Marit Tarkinit 

õpilaste hea ettevalmistu-
se eest vabariiklikuks etleja-
te konkursiks ja maakondli-
kuks kõnevõistluseks.

Õpetajaid Anne Metsa, 
Vilma Kuigerit ja Tiiu Vööd 
õpilaste hea ettevalmistami-
se eest ajaloo-olümpiaadiks.      

Õpetaja Mai Randa õpi-
lase hea ettevalmistuse eest 
vabariiklikuks muusika-
olümpiaadiks.

Maakonna parimad ansamblid
14. veebruaril toimus KG 

aulas maakondlik õpilasan-
samblite konkurss. Eesmär-
giks oli välja selgitada pari-
mad kollektiivid, keda saata 
edasi võistlema 10.-11.märt-
sil toimuvale üleriigilise-
le Alo Mattiiseni nimelisele 
ansamblite konkursile Jõ-
gevale. Žüriisse olid kutsu-
tud Anne Kann, Anita Kan-
gur, Irja Truumaa ja Tarmo 
Berens. 11 ansamblist 8 olid 
KG huvikoolist Inspira: 5b 
ansambel, ans. „Mandlike“, 

6b tüdrukuteans. „Öölööri-
tajad“, 6b poisteans. „SPA 
8“, 9b ans. „Milimali“, nei-
dudeansambel, segaansam-
bel „Sa:rlaine“, noormeeste-
ansambel „JEPPS“.

Jõgevale sõidavad Saare-
maad esindama:

4.-5.kl vanuseastmes 
SÜG-ist poisteans. „Hundi-
nuiad“ (juh. Mari Ausmees)

6.-7.kl vanuseastmes Ins-
pira ansamblid „Mandlike“ 
(juh. Pilvi Karu) ja poistean-
sambel „SPA 8“ (juh. Helle 

Rand)
8.-9.kl vanuseastmes ans. 

„Milimali“ (juh. Helle Rand)
10.-12.kl vanuseastmes 

SÜG-i „Varsakabi“ (juh. Ma-
ri Ausmees), Inspirast se-
gaansambel „Sa:rlaine“ (juh. 
Laine Lehto) ja noormees-
teans. „JEPPS“ (juh. Veikko 
Lehto).

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

Reedel, �7. veebruaril toimus taas maakondlik kõnevõistlus. Võistluseks tuli ette valmistada üks kõne 
vabal teemal ja esimeses voorus valiti esitatud kõnede põhjal välja teises voorus osalejad. Sel aastal oli 
gümnasistide osavõtt arvukas. Meie koolist osales selle aasta kõnevõistlusel   �0 õpilast. Teise vooru eda-
si pääsesid 6 õpilase hulgas ka Dea Oidekivi  �0C klassist (juh. Merle Rätsep) ja Mihkel Miller �2B klassist 
(juh. Marit Tarkin). Žürii otsus oli rõõmu valmistav: juba teist aastat järjest võitis parima kõneleja tiitli maa-
konnas ehk grand prix´i Mihkel Miller. Palju õnne! Järgmisel nädalavahetusel 3. - 5. 03 võistleb Mihkel vaba-
riiklikul kõnekonkursil Põltsamaal, nii et jääb üle vaid lennukaid ideid ja edu soovida. Mihkel Miller esineb 
kõnega ka Eesti Vabariigi 88. aastapäevale pühendatud Kuressaare linna rahvakoosolekul. Foto: Gert Lutter
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Võrkpall. Möödunud nädalavahetusel toimusid Viljandis Eest koolispordiliidu “Sadolin Cup 2006” võrkpallivõistlu-
sed. KG võistkond võistles meistriliigas. Laupäeval toimunud alagrupimängudel saadi alagrupis esikoht. Pühapäe-
val võideti poolfinaalis Viljandi maagümnaasium 2:0 ja finaalis Viljandi C. R. Jakobsoni nim. gümnaasium samuti 
2:0. Seega toodi võidukarikas meie kooli. Kahel eelmisel aastal oldi samadel võistlustel teine, nii et kolmas katse 
oli õnnelik. Õnnitleme võitjad ka omalt poolt. Võistkonnas mängisid: Marin Aleksejeva, Teele Viira, Maarja Alekse-
jeva, Ivar Laes, Timo Jakobson, Kaimar Lomp ja Karl Tartes. Tekst: Endel Tustit. Foto: Gert Lutter

Unustatud 
asjad

Unustatud asjad ootavad 
omanikke mitmel pool meie 
koolimajas, nagu näiteks:

• keldrikorruse garde-
roobis, kus võib kohata hul-
galiselt kauneid kampsu-
neid, firmatosse ja -dresse 
ning palju muud huvitavat, 
kõik korralikult kilekottides-
se pakitud;

• turvatöötajate lauake-
sel, mille kollektsioon sisal-
dab hinnalisi kõrva- ja na-
barõngaid, sooje salle & 
kindaid, tagaotsitavaid võt-
meid ja koguni õpilaspäevi-
kuid, näha avalikult ja kõigi-
le turvaklaasi taga;

• ujula garderoobides, 
kuhu unustatud kompsuke-
sed on täidetud kaunimust-
riliste käterätikute jm uju-
mistarvetega;

Palun mõelge hoolega jä-
rele, kas mõni teile omaseks 
saanud või väga vajalik asi 
võiks olla tuvastamist väärt! 

Kolmapäevaõhtust  
lugemist lapsevanemale:

NB!  Säilitame kõiki kao-
tatud asju täpselt  31. märt-
sini, pärast mida ootab neid 
kahjuks  joonisel kirjeldatud 
saatus.

Külli Mänd, 
haldusjuht

Teated 
Eesti Vabariigi aastapäeva-
le pühendatud aktused Ku-
ressaare Gümnaasiumi au-
las 23. veebruaril ‘06: 

08.45 - 1.-4. klassid 
09.45 - 5.-7. klassid
10.45 - 8.-9. klassid
11.45 - 10. klassid
12.45 - 11. klassid
13.45 - 12. klassid

NB! Pidulik akadeemili-
ne riietus! Tekkel!

Renate Pihl, 
huvijuht

Olete oodatud KG galakontserdile!
Pühapäeval, 5. märt-

sil kell 16.00 on Kuressaa-
re Gümnaasiumi aulas või-
malik nautida täispikka 
2-osalist galakontserti, kus 
astuvad üles KG parimad te-
gijad.

Kontserdi mitmekesine 
repertuaar ja esinejate roh-

kus tõotab publikule pakku-
da piisaval hulgal erinevaid 
elamusi - õhtu jooksul astub 
lavale üle paarisaja KG õpi-
lase algklassidest kuni güm-
naasiumini. Esindatud on 
sõnakunst, koori-, ansamb-
li- ja soololaul, instrumen-
taalmuusika ning erinevais 

stiilides tantsu- ja liikumis-
numbrid. Sel aastal  lisandu-
vad kontserdikavva ka pa-
rimad tegijad  playback`i ja 
fashion show` võistlustelt.

Laine Lehto, 
peakorraldaja

I reas vasakult Taavi Põri 11c, StiineViljaste (SÜG), Sandra Tammeleht (SÜG), 
Reet Paakspuu 11a, II reas vasakult õp. Laine Lehto, Märten Tootmaa (SÜG)

III reas vasakult Liina Vokk 11b, Marja Mõistlik 11b, Annely Sepp 11e, õp. Mari 
Ausmees, õp. Mai Rand. Foto:  erakogu

Hõbemedal muusikaolümpiaadilt
18.02 toimus Tallinnas 

Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemias 3. üleriigiline muu-
sikaõpetuse olümpiaad. 
Olümpiaadi korraldatak-
se üle aasta, osaleb üks põ-
hikooli ja üks gümnaasiu-
miklass. Sel aastal toimus 
olümpiaad 7. ja 11. klasside-
le.

11. klasside arvestuses 
esindas Saaremaad maa-
kondliku eelvooru võitja KG

11E kl. õpilane Annely 
Sepp (juh. õp. M. Rand).
Olümpiaad läks väga hästi, 
koju tuldi hõbemedaliga (6. 
koht).

Mai Rand, 
muusikaõpetaja
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8. kl. suusa- ja õppelaager Rõuges
III päev  
Hommikul oli väga raske 

tõusta, sest öösel käis ju mõ-
nel õpilasel öörahule vaata-
mata trall, mistõttu õpetajad 
olid natuke ikka pahased. 
Tekkis küsimus, kas me ole-
me sõjaväelaagris? See on 
ju tavaline, et kui on laager, 
ei saa keegi korralikult ma-
gada. Ükski asi ei saa olla 
ju täiuslik. Kuid sellel hom-
mikul oli meie laagripesas 
ka üks sünnipäevalaps, ni-
melt Hanno (8a). Hommi-
kune kild leidiski aset söögi-
lauas seoses sünnipäevaga, 
kui õpetaja Inge küsis meie 
käest: ”Mis vanus on 16?” 
Seejärel tuli vastus laagriela-
nik Nõukase käest: ”Ta saab 
nüüd Privasse sisse!”

Õppetöö ei läinud sellel 
päeval eriti hästi, sest pal-
jud olid unised ja teised mõt-
ted käisid peas ringi.  Suusa-
tamine läks aga sel päeval 
õpetajate arvates hästi. Öel-
di, et kes ikka väga tahab, 
saab hakkama. Mina läksin 
sel päeval pikemale suusa-
ringile, sest seal olevat suu-
remad laskumised jne. Kui 
jõudsin esimese laskumise 
juurde, läksid mul silmad 
suureks. See laskumine oli 
nii pikk ja nii järsk. Enne alla 
minemist hakkasin ma kõhk-
lema, kuid ikkagi suundusin 
alla. Pisarad voolasid, jalad 
värisesid, süda peksis sees 
- nii tundsin end laskumi-
se ajal. Kui alla jõudsin, oli 
uhke tunne, sest ma suutsin 
ikkagi püsti jääda. Olin ju-
ba suhteliselt palju sõitnud, 
kui raja keskpaigas liitus mi-
nuga minu klassiõde Elisa-
bet, kellega tagasi hakkasin 
suunduma. Raja lõpupoo-
le tekkis mul kuidagi imelik 
tunne. Nagu tuul puhuks lä-
bi. Vaatasin siis oma pükse. 
MIS OLI JUHTUNUD MU 
PÜKSTEGA?! Suure suusa-
tamise ja valusate kukkumis-
te tõttu olid minu suusapük-
sid katki läinud. Elisabetiga 
hakkasime laginal naerma ja 
ega ka teised kaaslased suut-
nud naeru pidada. Õnneks 

õpetaja Metsküll ütles mul-
le kohvikus, et tal on teised 
suusapüksid kaasas. Palja 
tagumikuga ma siis igal ju-
hul ei jäänud.

Kooli jõudes läks kõik 
nagu tavaliselt: dušš, söömi-
ne ja videokokkuvõte päe-
vast. Selle päeva külalisteks 
olid meil käsitööõpetajad. 
Poisid meisterdasid puust 
kalaskelette ja tüdrukud vil-
last stressipalle. Meie seas 
oli ka üks õpetaja, kes meis-
terdas omale pallikese ja see 
oli õpetaja Eve.

Kaido Kaas, Rõuge Põhi-
kooli poiste tööõpetuse õpeta-
ja, tutvustas poistele tööriistu 
ja masinaid ning nikerdas neile  
eeskujuks puust kalaroo. Poisid 
võisid kõiki masinaid kasutades 
samasuguse eluka nikerdada. 
Poisid olid elevil, kuna nende 
jaoks oli üllatav, et kõiki klassis 
leiduvaid masinaid võis julgelt 
kasutada.

Annika Kevva (kevväi tä-
hendab võru keeles kevadet) on 
Rõuge Põhikooli ja algklassi-

de õpetaja, kes ise on õppinud 
Rõuge Põhikoolis. Tema õpetas 
tüdrukutele, kuidas teha stres-
sipalli, mis tekitas paljudes pi-
sikese stressi, sest see oli pika-
ajaline mudimine: herned sisse, 
vill ümber ja seda siis hakati 
seebi ja vee abil pisikeseks pal-
liks muundama. Isegi üks õpe-
taja tuli meil stressipalli mudi-
ma, mis talle väga meeldis.

See õhtu laagris oli natu-
ke teistmoodi. Kord oli ran-
gem, seega üritati varakult 
magama jääda.

IV päev 
Hommik möödus üp-

ris rahulikult. Kuigi kõik ki-
rusid, et raske tõusta, ras-
ke tõusta. Toimus ainult 
kaks tundi, sest ees ootas ti-
he graafik. Kui oli söödud ja 
luuletatud, mindi busside-
ga Haanja kanti Vällamäele 
matkale.

Kohale jõudes olid kõik 
väga särtsu täis, kuna mei-
le öeldi, et matk tuleb 8km 
pikk. Kohe algul ütles giid 
meile, et hoidke energiat 

Enne rajale minekut peeti loomulikult suusaloeng. Foto: Eve Paomees

Meie KG, 22. veebruar 2006

Lühiintervjuud 
Liis 8C klass
Mis kõige rohkem meelde 
on jäänud?

Mäest alla laskumine ja 
kukkumine. Öine korrarik-
kumine ja pasteerimine.
Kas õppisid midagi uut?

Ma õppisin sahka, söö-
ma graafikuliselt (ei, ära se-
da küll pane!), õppisin veel 
suurest, suurest mäest alla 
laskma.
Kuidas laagrikord meeldis?

Suht... tegelikult suht 
range, iga väikse asja pärast 
oli karistus.
Muljed koolist, õpilastest.

Tüdrukud on suht tibili-
kud ja eputavad palju. Suht-
koht sõbralikud.
Kuidas suusarajad meel-
disid?

Siis kui keegi oli enne 
käntsa pannud, siis olid ra-
jad auklikud ja käisin ise ka 
käntsa. Mulle meeldis alla 
lasta. Aga tegelikult olid vä-
ga head suusarajad.

Margared 8b
Mis kõige rohkem meelde 
on jäänud?

Ilus loodus ja.. jah.
Kas õppisid midagi uut?

Õppisin suusatama.
Kuidas laagrikord meeldis?

Väga hea :)
Muljed koolist, õpilastest.

Kool on ilus ja puhas ja 
õpilased viisakad.
Kuidas suusarajad meel-
disid?

Hästi-hästi lahedad.

Karolina 8a
Mis kõige rohkem meelde 
on jäänud?

Võib-olla minu elu re-
kord.
Kas õppisid midagi uut?

Jaa, suusatama.
Kuidas laagrikord meeldis?

Ei meeldinud absoluut-
selt.
Muljed koolist, õpilastest.

Kool on kena, aga õpila-
sed tundusid teistsugused.
Kuidas suusarajad meel-
disid?

Mina ei tea, kenad olid, 
hakkama sain vähemalt.
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8. kl. suusa- ja õppelaager Rõuges

kokku, teil läheb seda veel 
vaja. Ilm oli ilus ja soe ning 
kõikidel oli tore olla. Giid 
rääkis meile, mida saab 
matkarajal teha ja kes seal 
elab. Matkaraja kõrval pi-
di olema Eesti kõige süga-
vamale ulatuv turvas - 17m. 
Kõnniti mägedest üles ja al-
la, kuni jõuti lõpuks Välla-
mäe jalamile, mille tippu 
me peagi vallutama hak-
kasime. Kuid enne loeti sõ-
nad peale, et kõik liiguvad 
rahulikult ühes hanereas. 
Tõus oli 83m ja 45kraadise 
nurga all. Tee tippu tundus 
lõputu, aga kui sinna jõuti, 
oldi väsimusele vaatamata 
õnnelikud. Seal tehti ühis-
pilti, mille ajal sai puhata.  
Tagasi alla liiguti vähem 
järsult poolelt. Tee peal olid 
meil 2 jooksikut, kes jook-
sid teistest ette, puhka-
sid maas ja jooksid uuesti. 
Need olid Nõukas ja Kil-
den, kes nimetasid ennast 
“Voitka-poegadeks”.  Mat-

ka lõppedes saime me suu-
re pettumuse osaliseks - 
matk oli ainult 4km pikk. 
Te ei oska ette kujutada-
gi, kui pettunud me olime. 
Busse oodates tehti ka väi-
ke klassidevaheline võist-
lus, milles 8b sai kolmanda 
koha, 8a teise ja meie, 8c sai 
esimese.:)

Kooli mindi tagasi vaid 
sööma ja suuski võtma.  
Haanja suusarajale jõu-
des mindi mäe peale slaa-
lomit õppima, kuigi paljud 
kibelesid juba rajale viima-
seid sõite tegema. Mõned 
jäid õpetajate juurde, mõ-
ned läksid rajale sõitma. Sel 
päeval olime me jälle Elisa-
betiga koos sõitmas. Me 
oleme aeglased sõitjad, sest 
õpetajad Tustit ja Laus ning 
Villu tegid 5km kaks korda, 
kui meie Elisabetiga tegime 
ühe! Kui 5km rada oli läbi-
tud, puhkasime, jõime teed 
ja suundusime tagasi. Klas-
sijuhataja oli imestunud: 

“Te kõnnite suuskadel ja te 
lähete veel teisele ringile?” 
Kuid, teise raja valisime lü-
hema ja läbisime poole kii-
remini, ehk me arenesime 
natukene. Sel päeval te-
gi isegi õpetaja Endel oma 
isikliku rekordi.

Õhtu oli sel korral eri-
line. Meile oli planeeritud 
tutvumisõhtu Rõuge noor-
tega rahvamajas, mis oli vä-
hem kui 5 minuti kaugu-
sel. Laagri tüdrukute seas 
oli suur ärevus, meigiti, sä-
titi soenguid, et olla ikka 
ilus uute inimeste jaoks. Es-
mamulje on ju kõige täht-
sam! Rahvamajas mängiti 
esmalt mänge, milles osa-
lesid mõlemad pooled, nii 
Kuressaare inimesed kui 
ka rõugekad. Mängud olid 
“Kuldvillak”, “Rooside 
sõda”  ja “Miljonimäng.” 
Mängude ajal oli publik vä-
ga lärmakas, meid tuli tih-
ti korrale kutsuda. Pärast 
mänge pandi tuled kustu ja 
muusika mängima. Disko 
ajal lahkusid mõned laag-
risolijad, sest nad arvasid, 
et pole midagi huvitavat. 
Kui hiljem küsiti, kas oli lõ-
bus, vastasin neile : “Kõik 
tuleb iseenda jaoks lõbu-
saks teha, kui istud niisa-
ma, pole kunagi lõbus!” 

Pärast pidu käisid veel 
mõned higisemad kiires-
ti pesemas. Viimane õh-
tu muutis kõiki hästi rahu-
tuks. Õnneks laabus kõik 
hästi ja peagi jäid kõik ma-
gama. Aga kurjad keeled 
olid rääkinud, et madista-
mist poiste toas oli kuulda 
isegi kell 3 öösel!

Süüa saime laagris kolm korda päevas. Foto: Eve Paomees

Meie KG, 22. veebruar 2006

Kokkuvõtteks
Kokkuvõtteks võiks 

öelda, et läksime laagrisse 
väikeste eelarvamustega: 
kuidas kõik plaanipära-
selt toimima panna, kui-
das mõjutab meie plaane 
ilm, jne, aga... ei heiduta-
nud meid käre pakane, ei 
hirmutanud meid kõrged 
suusamäed, ei murdnud 
me ühtegi luud, ei kolli-
tanud meid üksi Rõuge 
kooli vaim :)! Kõik õpila-
sed ja õpetajad said kind-
lasti fantastilise elamu-
se osaliseks, selles olen 
ma täiesti kindel, sest see 
on kõigile laagris käinu-
tele ju näkku kirjutatud! 
Suur Tänu meie õpilaste-
le, suur Tänu meie õpe-
tajatele, suur Tänu kogu 
Rõuge Põhikoolile – just 
teie olite need, kes tegid 
selle laagri just selliseks, 
nagu see oli!

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja

Luuletused
Hommikul kell viis
Buss meid Rõugesse viis. 
Suured hanged, mägised teed,
Kõik see oli tee peal ees.
Suusatame väga palju,
See teeb tugevaks kui kalju.
Laskume alla suurest mäest,
Mõnikord läheb asi käest.
Varsti suusalaager läbi,
Õpsidel on närvid läbi.
Bussi varsti astume,
Kodu poole sõidame.

Bussiga sõitsime
Klassiga Rõugesse.
Ees meid ootas ilus kool,
Kus me ööbime kõik koos.
Käime siin me suuskamas,
Õppimas ja kukkumas.
Päeval suusad alla taome,
Õhtul tarkust pähe taome.

Põhitekst: Maria Pihl 8C klass, 
külaliste ülevaade: 

Kerttu Salujärv 8C klass. 
Katkendid õpilaste töödest ja 

intervjuud Kertu Saar 8B, 
Sandra Tiitson 8B ja 

Eve Paomees.
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KG Fashion Show 2006 tulemused selgunud! 
17.veebruaril ‘06 alguse-

ga 18.00 toimus KG’s Fas-
hion Show 2006. Seekord 
toimus konkurss kahes ka-
tegoorias – Vastandid ja  
Ilmutus kolmandast aastatu-
handest. Võistlustules oli 22 
erinevat kollektsiooni, võist-
lus ise toimus kolmes eri-
nevas vanusegrupis. Tule-
mused selgusid peale pikka 
arutelu tänu žüriile, mis see-
kord töötas koosseisus: Heli 
Jalakas – maakondliku koo-
limoe konkursi peakorralda-
ja; Ea Velsvebel-Greenwood 
– moespetsialist Saaremaa 
Kunstistuudiost, eraettevõtja 
firmas GoodKaarma; Mario 
Rauk – KG vilistlane, prae-
gune Tallinna Tehnikaüli-
kooli 1. kursuse üliõpilane; 
Maidu Varik – Kuressaare 
Gümnaasiumi õppealajuha-
taja; Inge Jalakas – KG huvi-
kooli Inspira spordiosakon-
na juht ning kooli kehalise 
kasvatuse õpetaja; Madli-
Maria Niit – ajaloolasest kä-
sitööhuviline ehk Kuressaare 
Gümnaasiumi kunstilooõpe-
taja; Anna-Liisa Vasur – KG 
õpilasesinduse esindaja. Žü-
rii tööd kontrollis tööõpetu-
se õpetaja Raili Kaubi. 

Igas vanuseastmes (4.-
6.klassid, 7.-9.klassid ja 10.-
12.klassid) anti välja kolm 
esimest kohta lisaks võistlu-
se Grand Prix’ile ja muidu-
gi hulgaliselt eripreemiaid. 
Grand Prix, milleks oli suur 
magus auhind, kollektsioo-
ni autorile pildiraam ja lil-
lekimp ning rändkarikas, 
võitis 10b ja 10f klassi ühis-
kollektsioon „Mütsika“. 
Grupi koosseisu kuulusid 
Katrina Kaubi, Laura Oo-
lup ja Maarja Aleksejeva. 

4.-6. klasside arvestuses 
saavutas esikoha 6a klas-
si kollektsioon „M.K.S.L.“, 
2. koha 4a klassi kollekt-
sioon „Öö ja päev“ ning 3. 
koha 6b klassi kollektsioon 
„Ä.L.U.L.“. 7.-9. klasside 
parimaks tunnistati 9a tru-
pi MK3 kollektsioon „GAS“, 
teiseks jäi napilt 9b klass kol-
lektsiooniga „COM“ (Co-

lours of Milleenium) ning 
3. koha vääriliseks osutus 
8a klassi kollektsioon „Hõ-
be ja kuld“. Vanimas vanu-
seastmes võidutses 11a klass 
„Geco“ kollektsiooniga, te-
male järgnes 10a klassi  kol-
lektsioon  „Fashion vs Pas-
sion“ ning 3. kohale tuli 11d 
klass kollektsiooniga „Re-
mix“. 

Eripreemiad

Parim soeng: Kristiine 
Pajussaar (5b), Parim make 
up: “Geco” (11a), Parim tee-
malahendus: “Sweet  & De-
adly” (8b), Originaalne idee 
(+ moejoonis): “Furor” (9d), 
Parim lavaline liikumine: 
“Hõbe ja kuld”, (8a), Pari-
mad naismodellid: Ingrid 
Mänd (5a), Kertu Keskküll 
(7b), Gätriin Kilumets (11e), 
Parim meesmodell: Siim 
Maripuu (10a), Parim disai-
ner: Katrina Kaubi (10f), Pa-
rim muusikavalik + poiste-
kollektsioon: “COM” (9b), 
Käsitöömahukaim kollekt-
sioon: “Day After Tomor-
row” (7b), Kõige naiselikum 
kollektsioon: “Dolly-Doll” 
(7a).

Klassidevahelisse võist-
lusesse saavad punktid kõik 
võistlusest osavõtjad lisaks 
vastavatele kohapunktide-
le. Maakondlikku koolimoe 

konkursile „School Fashion 
Show 2006“ edasipääsenud 
selguvad aga juba varsti, 
veidike kannatlikkust ning 
jälgigem informatsiooni! 

Tänusõnad ürituse kor-
raldamise eest: Raili Kau-
bi, Inge Jalakas, Arvi Tani-
la, Gert Lutter, Tarmo Matt, 
Marianna Laht ja Tiit Põl-

luäär, Ele Pidman ja Heli 
Vaher, Erki Elli ja Tanel Ilm-
järv. Eriline tänu sponsorite-
le: Saaremaa Tarbijate Ühis-
tu ja Aivar Vasur, Securitas 
Eesti AS ja Ahti Kuusk, Lille-
koda OÜ ja Gairi Pruul, Kar-
li foto ja Andi Roost.

Renate Pihl, 
huvijuht

Grand Prix (10B ja 10F) “Mütsika”. Fotod: Gert Lutter

Parim naismodell 10.-12. klasside arvestuses - Gätriin Kilumets (11E).
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Saame tuttavaks, KG 13. lennu vilistlane 
Geesi Leier – sisearhitekt Pariisis !
Millest kõik alguse sai? 
Mida said kaasa kodust?

Kõik sai alguse ainsa tüd-
rukuna poiste kambas män-
gides. Liivalosse ehitades, 
neid laiaks lüües, Lenini tä-
naval puu otsas ronides..

Kodust sain kaasa vali-
kuvõimaluse tunde. Ja kind-
la veendumuse seista oma 
põhimõtete eest, isegi kui 
seisan üksi...

Sind kõige rohkem mõju-
tanud või suunanud õpe-
tajad?

Kõige rohkem suunanud 
või mõjutanud õpetajaid ei 
oska ma nimetada. Mälestus 
püsib rohkem üldisest mee-
leolust ja jõust, ühinenud 
pingutustest.

Meenuta mõnd eredamat 
seika koolipõlvest.

Eredaid hetki on mit-
meid: karistus, et kandsin 
musta seelikut koolivormi 
ettenähtud tumesinise ase-
mel. Õnnetunne, kui mõist-
sin, et meeldin sellele, kes 
mulle meeldib.

Kalli sõbranna Eaga sü-
gisel koolist koju minnes tee 
peale jäävatelt õunapuudelt 
õunu vinnates. Klassipulm. 
Koolilõpupidu...

Millise tee oled läbinud, 
millised on olnud tähtsa-
mad verstapostid?

Olin kaua üliõpilane, hak-
kasin tööle, kui olin peaaegu 
28-aastane. Seetõttu olen ehk 
lapsemeelsem kui enamik 
minuvanuseid. Verstapos-
tid on olnud reisid ja õpin-
gud ja maa vahetused. Vast 
kõige rikastavamaks nime-
tan Pariisis sisearhitektuuri 
õpinguid ja suvevaheaega-
del Aasiasse tehtud reise.

On sul elus ja kunstis ees-
kujusid?

Imetlen professionaalselt 
Charlotte Perriand’i - prant-
suse 20. sajandi üks loova-

maid sisearhitekte ja mööb-
lidisainereid, kes töötas koos 
Le Corbusier’ga. Samavõrd-
selt Tadao Ando’t - jaapa-
ni iseõppinud kaasaegne ar-
hitekt, kes imeliselt valgust 
oskab oma töödesse haara-
ta ja mänglema panna, tõeli-
ne poeet. 

Ja iidol mulle on Taran-
tino Kill BIll’i filmi peakan-
gelanna. (Uma Thurmann’i 
tõlgendatud tegelane, mitte 
näitlejanna )

Oled sa endaga kuna-
gi erakordselt rahule jää-
nud?

Erakordse rõõmu-ja ra-
huhetki on olnud ja on eda-
si. Aga mul on neid raske 
kirjeldada, kuna need ei ole 
seotud konkreetsete saavu-
tustega, vaid on abstrakt-
sed - sündmuste ja elamuste 
kokkupuuted, tihti ootama-
tud.

Mida tahaksid veel ära te-
ha? Mis sind käivitab?

Luua keskkonnasõbra-
likku, see tähendab loodust 
austavat, ilu ja poeesiat sel-
lega, mida oskan teha. See 
on, mida tahan jätkata ja mis 
käivitab mind professionaa-

lselt.

Mis on sinu jaoks tähtsam 
- mõistus või tunded? Mil-
lest leiad inspiratsiooni?

Usun mõlema tähtsu-
sesse ja vastastikusesse sõl-
tuvusse. Ise olen rohkem 
tunnete inimene, kes on õp-
pinud vaistule tähelepanu 
pöörama.

Inspiratsioon tuleb iga-
päevaelust ja reisidest -olu-
korrad, sõnad, helid, vaa-
ted. 

KG-s käib praegu re-
mont ja ümberkujunda-
mine. Kas oleks mõeldav, 
et Geesi Leier kujundaks 
näiteks kooli muuseumi 
ruumi? See oleks tore mä-
lestusmärk edukatelt vi-
listlastelt.

Koolimuuseumi kujun-
daks ma hea meelega! Loo-
mulikult on sellest vaja en-
ne palju täpsemalt rääkida. 
Aga põhimõte mulle meel-
dib küll!

Mida sooviksid KG-kooli-
perele. Mis võiks olla edu-
kuse valem?

Soovin KG koolipere-
le rõõmu ja kergust! Ja salli-

vust nende suhtes,kes erine-
vad on.

Edukuse valemit ma ei 
oska öelda... Kui ehk siis: 
pole mõtet ennast liiga tõsi-
selt võtta!

Sõbranna ja klassiõde 
Ea Velsvebel-Greenwood 
Geesist:

Geesi on alati olnud vä-
ga eriline ja lõbus sõbranna. 
Olime kohe peale esimest 
kohtumist, kui ‘saatus’ meid 
ühte pinki istuma pani nagu 
sukk ja saabas ehk lahutama-
tud. Geesi on andekas roh-
kem kui ühel alal, näiteks oli 
ta keskkooli ajal klassi parim 
inglise keeles ning tänaseks 
räägib ta nii palju võõrkee-
li, et ühe käe näppudest jääb 
väheks. Nii hea keelevais-
tuga võiks ta vabalt teenida 
elatist tõlgina. Samuti on ta 
super kirjade kirjutaja, ise-
gi tänases e-mailide maail-
mas meeldib meil üksteisele 
pikki päriskirju saata ja neid 
saada.

Geesi märkab ilu enda 
ümber ja inimestes, ta oskab 
elu nautida ja armastada.

Leelo Laus, 
vilistlaslehe toimetaja

Sõbrannad Geesi Leier ja Ea Velsvebel. Foto: erakogu

Meie KG, 22. veebruar 2006
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Kooliüritused märts 2006
• 02 Playback Fest 2006, 

• 05 KG Galakontsert kell 
16.00 (L.Lehto) • 06-10 Lah-
tiste uste päevad kooliee-
likutele, õpilastööde näi-
tus (1.-3.klass) (G.Pihl) • 
08 Naistepäeva tähistami-
ne (Õpilasesindus) • 08 
100 päeva ball (12.klassid) 
(R.Pihl, U.Rahnik) • 10-
11 Üleriigiline ansambli-
te konkurss Jõgeval • 13-16 
Maakonna kultuuripäeva-
de eelvoor linna piirkonna-
le (5.-9.klassid) (V.Heiberg) 
• 14 Emakeelepäeva aktu-
sed (E.Paomees) • 17 Kän-
guru võistlus (P.Paomees) •  
Maapäev (loodusteaduste a/
k) •  Poiste tööõpetuse kon-
kurss (H.Kull)

Renate Pihl, 
huvijuht

Teated
Ainult uudishimulikele

on lühifilmide sari Pähk-
lipurejad (komplektis 2 DVD-
d) - need on filmid noortest 
ja edukatest Eesti teadlastest, 
raamat teadlaseks saamisest 
ja linnalehe erinumber Noo-
red teadlased.

Need materjalid on suu-
natud eelkõige noortele va-
nuses 14-18 aastat ja sobivad 
hästi kasutada ka koolitun-
nis.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Ruumilise taiese konkurss.
Teema: “Linnutee”.    Aeg: 

28. veebruar. Koht:   kooli 
aula (põrand, seinad, lagi). 
Osavõtjad: 4.-12. klasside 3- 
liikmelised võistkonnad.

Taiesed valmivad vahe-
tundide ajal ja pärast tunde 
kella neljaks.

Kasutada võib kõikvõi-
malikke materjale (foolium, 
tsellofaan, metall, looduslik 
materjal jne.) ja  tehnilised 
vahendid ( värviline valgus-
tus, muusika jne).

Oodatud on fantaasiarik-
kad ja mõõtmetelt suuremad 
tööd, mille kõrgus on orien-
teeruvalt 1 meeter.

Hindamine toimub kol-
mes vanuseklassis: 4.-6., 7.-9 
ja 10.-12. klass.   

Aktiivset osavõttu ja len-
nukaid mõtteid kõikidele 
osavõtjatele!

Elle Jurkatam, 
kunstiõpetaja

Ajaloo-olümpiaadi tulemused
18. veebruaril toimunud 

maakondlikul ajaloo olüm-
piaadil olid meie õpilaste tu-
lemused igati head.

7. klass (õp. A. Mets) Jor-
gen Holm: 1. koht.

8. klass (õp. T. Vöö)  Krist-
jan Kiirend: 3.-4. koht.

Gümnaasiumis võisid 
kõik õpilased vabalt vali-
da kolme teema vahel. Tee-

ma “Katoliku kirik keskajal” 
(õp. V. Kuiger) Katrin Kii-
rend: 1. koht,       (õp. M.-M. 
Niit) Edgar Koppel ja Sandra 
Sepp: 5.-6. koht. Teema “Pä-
risorjast peremeheks” (õp.V. 
Kuiger) Helean Täht: 2. koht 
ja Heli Vaher: 3. koht. Teema 
“Balti riikide taasiseseisvu-
mine” (õp. T. Vöö) Karl Tii-
tson: 1. koht ja Maido Hiiet: 

2. koht ning (õp. V. Kuiger) 
Heidi Carolina Martisaari:  
3. koht.           

Suur tänu kõigile tubli-
dele õpilastele ja nende ju-
hendajatele!

Tiiu Vöö, 
sotsiaalteaduste 

ainesektsiooni nimel

14. 02 oli sõbrapäev, 24.02 aga on 
Eesti  Vabariigi 88. aastapäev 

Minu sõber on Hanna. Ta 
on 8-aastane. Ta on minu su-
gulane. Hanna elab Kures-
saares. Ta on minu sõber sel-
lepärast, et ta ei peta mind 
kunagi. Teine sõber on Gre-
te. Ta on koolis kõige parem 
sõber. Ta elab Vallimaa täna-
vas ja on 8-aastane. 

Claudia Rahnel, 
�A klass

Minu sõber on Henri. 
Ta elab Saaremaal. Me ole-
me juba ammu sõbrad. Mei-
le meeldib vahetunnis sei-
nakulli mängida. Me vahest 
tülitseme, aga oleme ikka 
sõbrad. Ma olen ta sõber sel-
lepärast, et ta on hea poiss.

Vaiko Oder, 
�A klass

Minu sõber on Vaiko. Ta 
on pruunide juustega ja elab 
Kuressaares. Mulle meel-
dib Vaiko sellepärast, et kui 

ma olen hädas, siis ta aitab 
mind. 

Sander Tiits, 
�A klass

Mul on üks sõber. Ta ni-
mi on Miki. Tal on armas 
lössis nina ja ta on hästi kar-
vane. Mikile meeldib hiiri 
püüda. Minu sõber Miki on 
kass.

Karolin Kärm, 
�A klass

Sõber on see, kes aitab, 
kes on lahke, kes ei sõima, 
kes on sõbralik, kes on hea, 
kes ei löö sind, kes lubab sul 
tema asju kasutada, kes kuu-
lab sind ära, kes lohutab, kui 
oled kurb, kes kaitseb sind, 
kes ei narri sind, kes on sinu 
vastu viisakas, kes arvestab 
sinuga, kes on õiglane.

Mina olen hea sõber, sest 
ma ei löö, ei valeta, annan 
teistele oma asju, arvestan 

teistega, ma aitan teisi, kuu-
lan sõpru, kui neil on mure, 
olen sõbralik ja püüan kõigi-
ga hästi läbi saada.

Riin Nõukas, 
�A klass

Sõber on see, kes aitab 
sind, kui abi vajad, kes ei 
sõima, ei karju, ei löö ja ei ole 
kade, kes laenab asju ja an-
nab õppimist kui haige oled. 
Ta on truu, kena, armas, abi-
valmis, enesekindel ja vä-
ga rõõmus. Ta ei tee kellele-
gi haiget. 

Mina olen hea sõber, sest 
ma lohutan sõpra, kui keegi 
on talle halvasti öelnud, ma 
aitan teda, kui ta mingist as-
jast aru ei saa, kui minu sõ-
ber on haige, annan talle 
õppimist. Ma olen hea, abi-
valmis, heasüdamlik ja rõõ-
mus.

Hanna Lena Kesküla, 
�A klass

Minu kodu Eestimaa - õpilaste mõtteid ja arvamusi
Eesti on ilus väike riigikene 

Euroopas. Eesti üks ilusamaid 
kohti on Saaremaa. Saaremaal 
on kadakased karjamaad, suu-
red põllud ja ilusad metsad ning 
loomulikult väga toredad ini-
mesed. Saaremaal ei hakka kel-
lelgi igav. Siin on suurepärased 
tervisekeskused eesotsas Georg 
Otsa ja Rüütliga. Veel toimu-
vad Saaremaal igasugused to-
redad üritused. Saaremaal pole 
just kõige parem talvemõnusid 
nautida, suurepärased suusa- 
ja kelgumäed on Otepääl. Seal 

toimuvad ka suusamaratonid. 
Eestis on tore elada!

Karl Grepp, 
�A klass

Minu koduks on Eestimaa. 
Mulle meeldib Eestis elada, sest 
siin räägitakse nii ilusat keelt – 
eesti keelt. Mulle meeldib see, 
sest seal on täpitähed. Teistes 
keeltes neid pole. Minu isal on 
ilus nimi, sest tema nimes on õ 
täht. Ma räägin eesti keelt väik-
sest peale, aga ikka pean seda 
keelt veel õppima. Eesti keeles 
on raske õigesti kirjutada, kui sa 

ei tea reegleid. Eesti keelt räägi-
takse maailmas vähe, aga minu 
arvates võiks eesti keel olla nii-
sama kuulus kui inglise või ve-
ne keel.

Karel Liiv, 
�A klass

Minu kodu on mulle kõige 
parem koht. Seal elavad minu 
ema, isa, vend, vanaisa, vana-
vanaisa ja meie kass. Minu ko-
du on mulle kõige kindlam ja 
turvalisem koht.

Henry Viirmäe, 
2A klass

Meie KG, 22. veebruar 2006
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sutatav nimi

Ulvar Vahter, 
5A klass

Minu sõber
Minu sõber oled sa, 
seda küsima ei pea. 
Sõber andeks annab mulle, 
kui pahasti ma öelnud talle. 
Tüli vahest lahutab me teid, 
samas tugevamaks teeb see meid.

Karliisa Keinast, 
2A klass

Minu sõbra nimi Carl, 
ta ei ole üldse arg. 
Carl on sõber väga hea 
ning ta vapper, julge ka. 
Alla kunagi  ei anna ta, 
keegi jagu ta`st ei saa. 

Tristan Tamm, 
3A klass

Minul kallis sõber Margot, 
ühendab meid üsna palju. 
Koos me joonistame, loeme, 
vahel salakirju loome. 
Meil on kombeks üksteist hoida, 
kui on vaja abi leida. 
Rõõmu ka me jagame 
hüpates ja karates.

Krislin Soon, 
3A klass

Sõpru on mul palju, 
teeme palju nalju. 
Koos meil olla tore, 
muresid siis pole. 
Sõbrapäeval meeles pean 
sõpru, keda hästi tean. 
Üllatada võin ju ka 
mõne väikse kingiga.

Maarja Toplaan, 
3A klass

Mul on sõber hästi lahe, 
koos me teeme koerust. 
Vahel koos ka saame “kahe”, 
siiski ägiseme naerust. 
Tal on kodus sõpru veel, 
ühed elavad neist vees. 
Kahju, et ta pole naaber. 
Minu sõbra nimi Ruuben.

Mauri Pihlas, 
3A klass

Oli sõbrapäev
Kauaoodatud sõbrapäe-

va klassiõhtu 3A klassiga on 
möödas. Õhtule kogunesi-
me kõik hea tuju ja sooviga 
mängida. Mängisime palju 
erinevaid mänge. Osa võtsid 
kõik, kes kohal olid. Seetõttu 
olid mängud lõbusad ja hu-
vitavad. 

Martin Kirs

Meie õpetaja  ja 3A klassi 
õpetaja korraldasid klassiõh-
tu, et kaks klassi omavahel 
paremini tuttavateks saak-
sid. Algul mängisime ring-
mänge. Meid jagati tähestiku 

järjekorras võistkondadesse. 
Siis algasid teatevõistlused.  
Vahvad võistlused olid!

Sissel- Maria Mägi

Oli lahe klassiõhtu, aga 
liiga kiiresti sai otsa. 

Priidu Saart

Muljeid vahendasid 
3B klassi õpilased

Sõprusest ja sõbrapäevast
• Sõbrapäev on üks to-

re päev, siis saad sõpradelt 
kaarte ja kinke.

• Tore, kui sul on sõber, 
kes sind toetab ja aitab.

• Parim sõber on see, kel-
lest sa kõige rohkem hoolid.

• Kui sina aitad sõpra, 
siis sõber aitab sind.

• Kui sõber on kurb, saad 
talle head teha.

• Parimad sõbrad teevad 
kõike koos.

• Sõprus on üks tore asi.
• Kui sa tahad, et sul sõ-

ber oleks, siis ei tohi teda 
narrida ja kiusata.

• Sõpra peab kaitsma.
• Kui sõbrad on koos, siis 

on nad õnnelikud.
• Sõbrad mängivad koos 

ja räägivad üksteisele oma 
muredest.

Nii arutlesid 
2A klassi õpilased

Joonistasid Annaliis Lehto ja 
Maria Lindau 3B klassist.


