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Lk. 2
Meie vahva ansambli 
Jepps fännklubis uus 
liige! Lk. 3

On aeg mõelda juba 
uue õppeaasta õppe-
materjali peale! Lk. 4

Millega on õppeaasta 
jooksul hakkama saa-
nud 3�. lend?

20 aastat esimesest klassist...

Juht tänab
Tänan 4b klassi tublisid 

näitlejaid ja juhendajaid Hel-
le Randa ja Sirje Mehikut to-
reda näidendi “Nukitsa-
mees” lavastamise eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Kiitus kaunite kunsti- 
ja käsitööde tegijatele, kel-
le looming oli välja pandud 
kooli õpilastööde näituse-
le. Tänud õpetajatele-juhen-
dajatele näituse korraldami-
se eest: Elle Jurkatam, Raili 
Kaubi, Heiko Kull, Heimar 
Siirak. 

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Õpilaste sünnipäevad

Sander Aasmaa 10A 24.05.
Kaia Jalakas 10E 24.05.
Raili Ots 3B 24.05.
Carel Martin 7B 25.05.
Rasmus Aav 12D 25.05.
Kadi Mägi 9C 25.05.
Erik Loodus 7B 25.05.
Kristiina Kukk 11E 25.05.
Kärt Kaasik 4B 25.05.
Kristjan Randmets 10F 26.05.
Kerli Ait 11E 26.05.
Kristjan Kesküla 6A 26.05.
Siiri Sünd 3B 26.05.
Kristjan Saar 11C 27.05.
Ainar Lepp 12D 27.05.
Diana Ränk 7B 28.05.
Birgit Voksepp 10A 28.05.
Taavi Tammeleht 10C 29.05.
Hendrik Lillemets 1A 29.05.
Triin Vaga 8A 29.05.
Minni Meisterson 5A 29.05.
Risto Kaljuste 7B 30.05.
Imbi Võrel 8B 30.05.
Triinu Riand 7B 30.05.
Meigo Kaare 8C 30.05.
Marleen Kubits 5B 30.05.

Töötajate sünnipäevad
Irja Truumaa 25.05.*
Johannes Kaju 25.05. 
Madli-Maria Niit 29.05. 
Raili Kaubi 30.05. 
Mai Rand 30.05.*

Palju
õnne!

Kogunesime emadepäe-
va eel, 11. mail Kuressaare 
Gümnaasiumi ees, seal sa-
mas ukse ees, kus 20 aastat 
tagasi algas meie koolielu.  
Nii palju on muutunud ja nii 
palju jäänud samaks, muu-
tunud on kool ise, nii väli-
muselt kui seest ja võrrel-
des 1987. aastaga ka nimi, 
mis sel ajal oli Kingissepa 2. 
Keskkool. Mis või õigemi-
ni kes on aga ajas muutuma-
tud, on õpetajad, uskuge või 
mitte, aga nad on täna tahvli 
ees täpselt niisama säravad 
kui meie ajal. 1987- 1990 oli 
meie klassijuhatajaks Merle 
Tustit, kes mäletas meid ka 
veel täna nimepidi nagu ka 
kõik teised õpetajad, kellega 

meil õnnestus reedesel töö-
päeval kohtuda. Õpetajate 
puhul oleks nagu aeg seisma 
jäänud, nende välimus, mii-
mika ja hääl on samad. 

Alates viiendast klas-
sist võttis meid oma tiiva 
alla Kaja Puck, kellele oli-
me ühtlasi ka esimene oma 
klass. Mälu on vist kord ju-
ba nii seatud, et pigem jää-
vad meelde head asjad. Iga-
tahes ei olnud meil meeles 
need põhjused, miks Kaja 
meie eest ikka ja jälle kost-
mas ning vabandamas pidi 
käima siniste juustega ma-
jandusala juhataja juures... 
Kaja oli  siis ka noor, nüüd 
aga tundub, et oleme talle 
järgi võtnud s.t. „Teiest” oli 

saanud „Sina” ja hing ei vä-
risenud sees, kui kooliaeg-
setest pattudest rääkisime. 
Veetsime kogu reedese päe-
va koos, millest kaks tundi 
tegi Kaja meile koolis eks-
kursiooni ja ülejäänud aja 
veetsime kerge sportliku te-
gevusega Suures- Töllus. 

Igatahes meie sõnum, 
täna siin koolis õppivate-
le noortele inimestele on, et 
nautige! Kontrolltööd, ar-
vestused ja eksamid on küll 
rasked, aga see, mis Teid ees 
ootab, on palju hullem! :)

Britte Maidra, 
�995. aasta 9A klassi nimel

Nautige kooliskäimist, vahel on küll raske, aga see, mis teid ees ootab, on palju hullem:-). Foto: erakogu
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Ansambel JEPPS sai oma fännklubisse uue liikme - kultuuriminister Laine Jänese! Foto: Veikko Lehto

Põhikooli õpilastele kan-
takse �3 krooni toiduraha 
magnetkaardile kuni �.juu-
nini (välja arvatud ekskur-
sioonipäevad, mil tellitud 
�3 kroonise toidupaki saab 
kaasa). 9b ja 9c klass saa-
vad sooja toitu ka 4.juunil 
peale eksamit.

Kõiki teisi põhikooli õpi-
lasi ootab aga kooliaasta lõ-
pu puhul 4. juunil magus ül-
latus!

4. juunini kantakse 13 
krooni magnetkaardile ka 
neile gümnaasiumiõpilaste-
le, kes saavad linnavalitsu-
selt toiduraha toetust.

Ootame kõiki rõõmuga 
sööklasse!

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja 

Teated

Paar väikest NB!-d
Kooli peakorpuse 

numbrigarderoobis on pal-
ju jalatsi- ja dressikotte - pa-
lume need kindlasti enne 
suvevaheaega koju viia!

Sama kehtib ka gar-
deroobi unustatud asjade 
kohta – kui mitte õpilastel 
endil, siis ehk nende vane-
matel on huvi õppeaasta 
jooksul ärakadunud riietu-
sesemete ülesleidmise vas-
tu... :)

Austatud kaheteistküm-
nendikud – ootame taga-
si teie garderoobikappide 
võtmeid. Need tuleb tagas-
tada kooli turvatöötajale, 
kelle käes on ka vastavad 
nimekirjad.

Külli Mänd, 
haldusjuht

Tiiger käsitöötunnis
Üldhariduskoolide kä-

sitöötundide kaasajastami-
seks algatasid Tallinna Üli-
kooli töö- ja kutseõpetuse 
osakond ning Eesti Käsitöö-
õpetajate Selts “Aita” pro-
jekti “Tiiger käsitöötunnis”. 
Selle raames varustas Tiig-
rihüppe Sihtasutus kõrg-
tehnoloogiliste arvuti teel 
juhitavate õmblus-tikkimis-
masinatega Designer I USB 
21 Eesti üldhariduskooli ja 
Tallinna Ülikooli käsitöö di-
daktika õppetooli. Tegemist 
on koostööprojektiga, mida 
rahaliselt toetab Tiigrihüp-
pe Sihtasutus. Projektis osa-
levad koolid on välja valitud 
EKS “Aita” ja Tallinna Üli-
kooli poolt.

Õmblus-tikkimismasin 
on võrreldes tavalise õmb-
lusmasinaga samm edasi 
loomingulisuse arendami-
seks ning kaasaegse tehno-
loogia kasutamiseks käsi-
töös. Töötamise masinaga 
teeb mugavaks ekraan, mil-
lel on menüü ja tikitav ku-
jutis. Masina juurde on või-
malik kasutada arvutit, mis 
võimaldab tikkimiseks luua 
kõiki Windows kirjastiile, 

luua enda disainitud tikan-
deid ja meelepäraseid ka-
vandeid. 

Eelmisel neljapäeval toi-
metasid Husqvarna Vi-
king Stuudio esindajad selle 
“imemasina” ka Kuressaare 
Gümnaasiumisse.

Järgmisest õppeaastast 
on nii meie kooli kui ka teis-
tel maakonnakoolide õpilas-
tel koolidevahelises koostöös 
võimalik kõnealust õmblus-
masinat kasutada. 

Raili Kaubi, 
käsitööõpetaja

Uus õmblus-tikkimismasin on edasiminek loomingulisuse arendamisel. Foto: erakogu

Selle õppeaasta viimane 
Meie KG ilmub reedel, �. 
juunil!

Kooliaasta hakkab peagi 
lõppema ja järgmisel näda-
lal selguvad viimase õppe-
perioodi ja aasta tulemused. 
Et kõigest sellest rääkida ka 
leheveergudel, ei ilmu Meie 
KG traditsiooniliselt kol-
mapäeval, vaid reedel. Kõi-
gil, kes aasta tegemistest ja 
muust huvitavast leheveer-
gudel kirjutada soovivad, 
palume kaastööd ära saata 
hiljemalt neljapäeva, 31. 05 
hommikuks!

Marit Tarkin, 
Meie KG peatoimetaja
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Inimmõistus kui elav purskkaev 

Põhikooli 
õpilaspäevikust 
2007/08
Direktori käskkiri 
�7.05.�007 nr. �-3/34

Võttes aluseks kooli õpi-
laste sisekorraeeskirjadest: 
3.11.Põhikooli õpilane kasu-
tab oma kooli õpilaspäevikut 
(väljaostmine vastavalt keh-
testatud korrale) ning järgib 
selle kasutamise korda.

Kohustada:
1) Kõigil 1.-9.klasside 

õpilastel osta õppeaastaks 
2007/08 Kuressaare Güm-
naasiumi õpilaspäevik

2) Päeviku eest tasuda 
pangaülekandega kooli ar-
veldusarvele k.a. 21.augus-
tiks:

KG Sihtasutus 
arve �0��00077680�8 
Summa: 33 krooni 
Märgusõna: klass_ees- ja pe-
rekonnanimi_Päevik (Näide: 
8c Mari Maasikas Päevik)

3)Päeviku kättesaami-
seks esitada õpilasel väljavõ-
te pangaülekandest 01. sep-
tembril klassijuhatajale.

4)Kui perest ostab päevi-
ku mitu last, siis võib panga-
ülekande teha ühiselt (mär-
gusõnaks kõigi laste nimed).

Õpilaspäevikud annab 
õpilastele kätte klassijuhata-
ja 1. septembril 2007.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Töövihikud 2007/2008 õppeaastal
2007/2008 õ-a võimal-

dab kool põhiharidust  
(1.-9. kl) omaval õpilasel ta-
suta kasutada vähemalt koo-
li õppekava läbimiseks vaja-
likke õpikuid, tööraamatuid,  
töövihikuid ja töölehti ning 
üldkeskharidust omanda-
val õpilasel vähemalt koo-
li õppekava läbimiseks vaja-
likke õpikuid. (Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse ning 
erakooliseaduse muutmi-
se seadus. Vastu võetud 
21. detsembril 2006.a. (RTI, 
16.01.2007,3,13)

Riigieelarvest rahasta-
tavad töövihikud saab Ku-
ressaare Gümnaasiumi põ-
hikooli õpilane (1.-9. klass) 
tasuta. Lapsevanemalt nõu-
takse kaasrahastamist juhul, 
kui õpilane on kaotanud 
saadud töövihiku või telli-
nud eksami ettevalmistus-

materjale.
Töövihikuid jagab õpi-

lastele klassijuhataja. Töövi-
hikud saab kätte õppetöö al-
guseks.

Gümnaasiumiõpi las-
te (10.-12.klass) töövihiku-
te raha tuleb kanda alates 
21. maist kuni 30. augustini 
2007.a. KG Sihtasutuse pan-
gaarvele 10220007768018 
Eesti Ühispangas märgusõ-
na töövihik, summa - .., õpi-
lase nimi ja klass (järgneval 
õppeaastal). Ülekande koo-
pia esitab õpilane oma klas-
sijuhatajale.

Töövihikuid jagab õpi-
lastele klassijuhataja.   
Töövihikud saab kätte õppe-
töö alguseks.

Töövihikute maksumus

10. klass B saksa keele õp-
pijad 324.- ; B vene keele õp-

pijad 386.-
11. klass: 11A ja 11B B 

saksa keele õppijad 248.- B 
vene keele õppijad 310.-

11C ja 11F B saksa kee-
le õppijad 170.- B vene kee-
le õppijad 232.-

11D ja 11E B saksa kee-
le õppijad 185.- B vene kee-
le õppijad 247.-

12 klass 219.- M.Pesti ing-
lise keele grupp 113.-

Töövihikute nimekiri on 
nähtav kooli kodulehel.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

“Õpetuse eesmärk on muu-
ta inimmõistus elavaks pursk-
kaevuks, mitte seisva vee ma-
hutiks.” J. Mason

Need J. Masoni sõnad 
olid võõrkeeleõpetajate 2-
päevase koolituse võtmesõ-
nadeks. 13 meie kooli võõr-
keeleõpetajat osales Avatud 
Meele Instituudi koolita-

ja Age Tamme aktiivõppe-
meetodite kursusel. Kogu 
õpe oli praktilise suunitlu-
sega ja andis ideid tundide 
mitmekesistamiseks erine-
vates vanuseastmetes. Lühi-
loengud vaheldusid paaris- 
ja rühmatöödega, erinevate 
aruteludega. Kursusel osa-
lejad jäid õpituga, mitmelgi 

juhul ka vana meeldetuletu-
sega, rahule.

Tänusõnad kindlas-
ti meie võõrkeele sektsioo-
ni juhile õp. Merike Kivilole, 
kes selle toreda kursuse maj-
ja tõi.

Ellen Kask, 
kursustel osaleja

Aktiivõppemeetodite kursusel õpiti nii uut, kui tuletati meelde vana.Foto: erakogu

Juht tänab
Kiitus 5. kl. õpilastele as-

jalike ja huvitavate lühiuuri-
mistööde koostamise ja esit-
lemise eest. Tänud õpilaste 
juhendajatele ja tööde esit-
luse korralduse eest Sirje 
Kereme’le ning Ruth Jasmi-
nile.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Meie KG, 23. mai 2007

Lennukirjand!!!
Tähelepanu abituriendid! 

Ärge unustage, et jätkuvalt 
oodatakse teid kandideeri-
ma parima kirjandi konkur-
sile. Tööd esitage õppelalaju-
hatajale hiljemalt mai lõpuks!  
Lähem info nii emakeeleõpe-
tajatelt kui Maidu Varikult!

Marit Tarkin, 
emakeeleõpetaja
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Meie – KG 31. lend, teerajajad!
Läbi terve õppeaasta on  

meie vanematel olnud või-
malus olla kooliõpilase sei-
suses, st osaleda KG See-
niorkooli loengutel. (läbi 
aasta kestev lastevanema-
te loengusari, mis sai algu-
se sel õppeaastal). 14. mail, 
eelmisel esmaspäeval said 
vanemad istuda taas kokku 
aulas, seekord aga mõnusa 
kohvi- ja koogilaua taga, et 
kuulata-vaadata kogu lennu 
ühiskontserti aasta jooksul 
erinevateks konkurssideks 
valminud esinemistest. Tao-
line, ühe gümnaasiumilennu 
lastevanemate kontsert toi-
mus teist korda (eelmine oli 
2005. aasta kevadel veidi ta-
gasihoidlikumas vormis).  

Kontserdi avapaugu te-
gid c klassi õpilased: Ma-
rianna viiulil, Rauno klave-
ril ning Silver-Mikk puhkpill 
eufooniumil. Peale seda võt-
sid ohjad enda kätte eesku-
julikud õhtujuhid Maarja-
Linda ja Fred.

Kontserdil võis näha 
nii tantsulisi kui muusika-
lisi etteasteid. Muusikalisi 
vaatemänge pakkusid pal-
jud: Kai saksofonil, Kriste-
li ja Tuuli (külmavärinaid 
ihule toonud) duett, Maarja-

Linda ning Kaia koos Laine  
Lehtoga; omaloominguli-
si laule esitasid 10a ja 10b. 
Tantsu pakkusid  Sädemed, 
10e klassi tüdrukute võimle-
misvõistluse kava ning 10c 
klassi etendus „Kratt“ ning 
Kazatšok. Lisaks olid esin-
datud ka 10a ja 10e klas-
si playbackid. Saalisolijate-
le näitas moe-eeskuju 10b 

klassi Fashion Show kollekt-
sioon „Sierra Leone“. Pub-
liku naerutajaks olid ka 10f  
klassi noored, kes esinesid 
oma etendusega  „Vaeslaps 
ja talutütar“.

Kui arvesse võtta, et see 
oli alles meie esimene güm-
naasiumiaasta, oleme olnud 
üpris töökad ja tegusad. 

Tänan kõigi eest meie 

Mida huvitavat on juhtunud kooli spordielus?
Korvpall

Kolmapäeval, 16. mail 
lõppes selle aasta pikaleve-
ninud korvpallihooaeg. Ku-
na sügisel oli võimla  kaua  
kooli remondiga seotud in-
ventari täis, sai võistlusi 
alustada plaanitust hiljem. 
III ja IV koha pärast mängi-
sid kahe võiduni 12a ja 12b 
klass. Pronksmedalid või-
tis 12a klass. Kulla ja hõbe-
da pärast võistlesid 11a ja 
11b klass. Kuldmedalid said 
kaela 11a klassi poisid ja hõ-
be 11d klassi võistkond.

Samas toimus ka maa-
konna meistrivõistlus-
te esikohta otsustav mäng 
gümnaasiumide poeglaste 
võistkondade vahel. Vasta-
misi olid KG ja SÜG. Võrdne 

võistlus kestis kuni viimase 
veerandaja esimeste minuti-
teni. Siis KG poisid väsisid 
ja ja SÜG võttis oma. Seega 
maakonna meistrimedalid 
SÜG-i võistkonnale ja hõbe-
medalid  KG-le. Võistkon-
nas mängisid: Immo ja Tanel 
Ilmjärv, Tarmo Murd, Karli 
Saar, Heiko Jäe, Holger Part, 
Karel Miil, Ats Pildre, Man-
tas Paljukas.
Kergejõustik

Teisipäeval, 15. mail toi-
musid Rakveres EKSL-i fi-
naalvõistlused kergejõusti-
kus. Vihmane ja tuuline ilm 
tegi võistluse raskeks. Vih-
ma tõttu lükati isegi võist-
luste algus edasi. Seda enam 
tegid head meelt mõningad 
tulemused. Heast klassist 

oli poiste kõrgushüpe. 1.95 
juhtis veel võistlust Raido 
Kahm, kes võttis selle kõr-
guse esimesel katsel. 2.00 
peal oli Raido ületamisele 
kahel korral üsna lähedal. 
Kolmandal katsel sai aga ka-
hest meetrist jagu Rakve-
re võistleja ja seega kuulus 
Raidole hõbemedal. Kind-
la võidu 8.-9. kl. poiste kuu-
litõukes võttis Villu Vahter. 
Tulemus 13.05. Kaks medalit 
võitis 6.-7. kl. poiste hulgas 
Kristo Koert. II 60m jooksus 
tulemusega 7.94 ja III  kau-
gushüppes 5.12. Siin pani tu-
lemustele oma pitseri tugev 
vastutuul ja tihedad vihma-
sagarad. Sitke võistluse tegi  
6a klassi õpilane Mihkel Aa-
vik. 6.-7. klasside poiste 60m 

kalleid klassijuhatajaid,  
lennunõukogu, vanemaid-
vanavanemaid ja ka üksteist. 
Koos suudame rohkem. 

Aktiivseid gümnaasiumi-
aastaid ka edaspidiseks! :)

Ketri Leis, 
�0C klass

31. lennu lastevanematele mõeldud kontsert kujunes meeleolukaks ja toredaks ettevõtmiseks. Foto: Ellen Kask

jooksus sai ta tubli isikliku 
rekordiga 8.15 IV koha, kau-
gushüppes oli ta 4.89  kuues. 
Teisi tulemusi: 6. -7. kl.  pal-
livise 6. Georg Metsmaker 
62.50

8.-9.kl p 100m 8. Ma-
rek Hendrikson 12.74, kõr-
gus -5. Villu Vahter 1.70.10-
12klassid. 1500M 4. Erki 
Elli 4.28.10, kaugus- 5. Herki 
Leemet 6.17, ketas- 6. Tõnis 
Lukk 41.47, 100m- 7. Keito 
Liiv 11.81,  5. Mari Truumees 
13.69, 800m- Angela Taro  
2.33.70.

Endel Tustit, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Meie KG, 23. mai 2007
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KG huvikool Inspira lõpetas aastat
�9. ja �0. mail �007 toimusid 
Kuressaare Linnateatris KG 
huvikool Inspira õppeaasta 
kokkuvõtlikud kontsert-ak-
tused.

Kontserdi kava seadsid 
paika muusikaosakonna tub-
lid õpetajad eesotsas osakon-
najuhataja Veikko Lehtoga. 
Päevajuhtidel aitas sõnu sea-
da õpetaja Merle Rekaya ning 
ürituse jäädvustas fotodena 
tulevastele põlvedele Renate 
Pihl. 

Laupäeval astusid üles va-
nema vanuserühma esinejad, 
pühapäeval nooremad - laul-
jad, tantsijad, moeloojad, pil-
limehed … . Lavalt oli tunda 

tegemiserõõmu ja esinemis-
lusti. Huvikooli direktriss Tiia 
Leppik tänas ja tunnustas pa-
rimaid juhendajaid ning õpi-
lasi.

Eriti meeleolukas oli pü-
hapäevane kontsert, kus pä-
ris pisikesed lauljad võitsid 
kõigi vaatajate südamed ning 
kontserdi lõppedes juhenda-
jad oma lillesülemite alla lau-
sa uppusid.

Pühapäeva õhtul said kõik 
Inspira ringide liikmed ja ka 
teised linnanoored õppeaasta 
lõpu puhul lustida klubis Di-
va. Jõudu sulle, Inspira!

Raili Kaubi, huvikool Inspira 
osakonnajuhataja

Kontsert oli mitmekesine ja põnev. Fotod: Renate Pihl
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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.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Tunnustati parimaid Inspira juhendajaid
Kg huvikool inspira juhen-
dajate tunnustamine �006/ 
�007 õppeaasta eest.

Tänukirja saajad, KG hu-
vikool Inspira osakonnaju-
hatajad:

Raili Kaubi - osakonna 
suurepärase juhtimise eest, 
Inge Jalakas - osakonna 
suurepärase juhtimise eest, 

Veikko Lehto - osakonna 
suurepärase juhtimise eest.

Kunsti- ja käsitöö-
osakond: Elle Jurka-
tam – järjepideva töö eest,  
Madli-Maria Niit – südame-
ga tehtud ringitöö eest.

Spordi- ja tantsuosakond: 
Merle Tustit – aktiivse rah-
vakultuuri edendamise eest, 

Raivo Paasmaa – uute tuulte 
toomise eest, Kerstin Man-
del – tantsuetenduse ja tant-
sutehnilise taseme tõstmise 
eest, Marianne Baran -  õpi-
lastesse spordipisiku süsti-
mise eest.

Muusikaosakond: Helle 
Rand – järjepidevuse hoid-
mise eest, Laine Lehto – pa-

Võistlustel ujuti palju isiklikke rekordeid
Eelmisel nädalal selgita-
sid parimaid linna kõigi 
koolide neljandad klassid 
ja meie kooli teised ja kol-
mandad klassid. Ujuti pal-
ju isiklikke rekordeid.

Kuressaare linna meist-
riks tulid 25m vabaltuju-
mises  tüdrukutest  Liisel 
Nelis, aeg 19,36 ja poistest 
Raul Kelder, aeg 15,90. 
Teine parim tüdruk oli  
Johanna Randmets ja kol-
mas Helina Väli, 4. Maarit 
Meola, 5. Kärt Kaasik, 6.He-
di Kereme. Poiste teine koht 
kuulus Mait Erlenbachile 

ja kolmas Henri Lepikule,  
4. Marek Kesküll, 5. Ruuben 
Liiv, 6.Marek Siinvert

Klassidevahelise teate-
ujumise võitis meie kooli 4b 
klass ja teiseks jäi 4a klassi 
võistkond, kolmandaks Ku-
ressaare PK 4.klass.

Kooli 2-3kl. võistlu-
se parimad tüdrukud: 1. 
Kirsti Kask 2.Kätlin Mägi  
3.Katrin Kane 4.Loore Pihlas  
5. Lisete Jõema 6. Eliis Mets. 
Poiste parimad: 1. Kert 
Mandel 2.Laur Merisalu  
3.Tauri Põldema 4. Mihkel 
Šesterikov 5. Vaiko Oder 6. 

Kaur Kuusk
Klassidevahelises teate-

ujumises oli kiirem 3a klas-
si võistkond, teine 3b ja kol-
mas 2b.

Ujujad selgitasid ka õp-
peaasta parimad ujujad 
võistlustel saavutatud tule-
muste põhjal.

Algklasside parim uju-
ja on Raul Kelder. Tulemu-
sed: EUL noorte MV-4 ja 6. 
koht, Eesti Maaklubide MV-
II, III,III koht, Maakonna 
MV-III koht, Kuressaare lin-
na MV-I koht. 2. Kert Man-
del, 5-9 kl. parim ujuja Kaisa 

Kooridele jagati 
kategooriaid

16. ja 17. mail toimusid X 
noorte laulupeo eelproovid, 
mille käigus toimus ka tra-
ditsiooniline kooride ette-
laulmine.

Meie tütarlastekoorile 
Vocaliisa (dir. Helle Rand) 
omistati II kategooria, Mu-
dilaskoorile Ave Sol-bemoll 
(dir. Veikko Lehto) I kate-
gooria ja segakoorile Ave 
(dir. Mai Rand) I kategooria. 
Pildil on võidukas mudilas-
koor Ave Sol-bemoll. 

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Silluste.
Tulemused: Eesti noorte 

MV -6 ja 8 koht, EUL noorte 
MV-4 ja 6 koht, EKSL-I, 4 ja 6 
koht, Eesti maaklubide MV 
!, II,II, III,III,III koht, Maa-
konna MV I koht. 2. Mihkel 
Tanila 3. Roland Valgelin 4. 
Riin Nõukas 5. Marten Truu

10.-12. kl. parim ujuja  
Liina Silluste 2. Juhan Kolk 
3. Ivar Maimjärv 4. Lilli-Mai 
Rebel

Norma Helde, 
ujula juhataja

rim korraldaja ja juhendaja, 
Pilvi Karu – parim juhen-
daja, Mai Rand – koorilau-
lu traditsiooni alalhoidmi-
se eest.

Aineringid: Genadi Noa 
– südamega tehtud ringitöö 
eest.

Tiia Leppik, 
Inspira direktriss


