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Lk. 6
Kooliolümpiaadidel 
selgusid meie kooli 
parimad ainetundjadLk. 4 -6

Juhid mõtiskle-
vad mööduvast ja 
algavast aastast Lk. 7-8

�. - 6. klassid 
soovivad häid 
jõule, head uut!

Juht tänab
Tänan segakoor Ave 

lauljaid ja dirigent Mai Ran-
da meeleoluka jõulukontser-
di eest.

Tänan tütarlastekoor 
Vocaliisa lauljaid ja dirigen-
te Helle Randa ja Pilvi Karu 
Luutsinapäeva tähistamise-
ga seotud ürituse korralda-
mise eest.

Tänan Saaremaa Poiste-
koori lauljaid toredate jõulu-
kontsertide eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

2008 ja Kuressaare Gümnaasium

Varsti lõppev aasta oli 
meie kooli jaoks terviku-
na hea aasta. Meie õppe-
kasvatustegevuste tulemu-
sed olid head. Meil on väga 
palju suurepäraseid õpila-
si, palju väga häid töötajaid. 
Tänan kõiki, kes on andnud 
oma panuse selle aasta tege-
mistesse ja aidanud sageli 
keerukates olukordades lei-
da lahendusi. Olulisematest 
asjadest meenub esimesena 
kooli juubel. Tänan juube-
likomisjoni esimeest Maren 
Asumetsa, kes oskas omal 
tagasihoidlikul moel selle et-
tevõtmise kenasti koos hoi-
da. Suvel saime remonditud 
kooli võimla. Meie maja-
karp on nüüdseks täielikult 
renoveeritud. Tänud kõigi-
le, kes selle töö juures asja-
lised olid, eriti märgin aga 

ära järgmised töötajad: Gab-
riel Sepp, Renate Pihl, Külli 
Mänd ja Johannes Kaju- tä-
nud teile. Sügisel moodus-
tasime koolis Tugikeskuse, 
et veelgi paremini korralda-
da õpiraskustesse sattunud 
laste toetamist. Maret Mar-
tinsoni eestvedamisel on see 
meil hästi õnnestunud. Uue 
hingamise on saanud koo-
lituskeskus Osilia. Margit 
Düüna juhendamisel ja Re-
nate Pihla olulisel toel tegut-
seb Osilia paremini kui ku-
nagi varem. Viimase olulise 
asjana tooksin esile, et meie 
kool läbis edukalt sisehinda-
mise ja me saime selle käi-
gus hea hinnangu kõrval ka 
olulisi juhiseid ja mõtlemis-
ainet, kuidas edaspidi veelgi 
tulemuslikumalt toimetada. 
Tahan tänada meie peda-

googe, kes oma igapäevast, 
ühiskonna jaoks nii vajalik-
ku tööd tehes on aasta-aas-
talt muutunud professionaa-
lsemaks nii oma ainealastes 
kui meie organisatsiooniga 
seotud küsimustes. Ma ei saa 
esitada siin meie häid saavu-
tusi, neid on väga palju. Ol-
gu siis vaid üks- meie majas 
töötab Aasta Õpetaja Grete 
Pihl. Tänan kõiki meie juh-
te nii kooli kui sihtasutuse 
poolel, kes igaüks on suut-
nud sellel aastal oma vastu-
tusvaldkonda tasapisi eden-
dada.

Soovin kõigile kena Jõu-
luaega, kosutavat kooliva-
heaega ja ilusat ning toime-
kat uut aastat.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja. 

�4. �2. 2008

Meie armas kool:-) Foto: Gert Lutter

Täname õpetaja El-
len Kask’e, kes korraldas  
K. Koka juubelisünnipäeva-
ga seotud mälestusaktuse.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Kuu tegijad
Novembrikuu tegijad  
(direktsiooni otsus nr ��  
0�. detsember 2008)

Laine Lehto ja Saaremaa 
Neidudekoor Neidis – I koht 
üleriigilisel naiskooride võis-
tulaulmisel c-kategoorias

Kristiin Koppel – finalist 
Laulukarussellil 2008

Pilvi Karu – õpilase hea 
juhendamise eest Lauluka-
russellil 2008

Eesti keele osakond – 14. 
kirjanduspäevade eeskujuli-
ku korralduse eest

Võrkpalli võistkond 
(Marleen Kubits, Janet Lõ-
bus, Liisel Nelis, Priit Aavik, 
Kevin Saar, Denis Losnikov) 
– II koht võrkpallis EKSL 
Eesti MV meistriliigas

Gabriel Sepp – võrkpal-
li võistkonna hea juhenda-
mise eest

Rait Sagor – Eesti meis-
ter Eesti rekordiga jõutõst-
mises

Priit Paakspuu – Eesti 
juunioride meister Eesti juu-
nioride rekordiga jõutõstmi-
ses

Jaan Salu – hea treeneri-
töö eest

Ursula Rahnik
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Õues õppimise päev

8. detsembril sõitis 3B 
klass Mändjalga, et terve 
päev õues õppida. See oli 
tõeline loodusõpetuse päev. 

Mändjalas ootas meid 
juba õpetaja Anni, kellega 
koos läksime mere äärde. 
Saime teada, et kogu Mänd-
jala mets on hakanud kasva-
ma liivaluidetele. Mere ääres 
korjasime erinevaid ranna-
karpe. Saime kokku neli eri-
nevat karbi liiki: rannakarp, 
söödav rannakarp, südakarp 
ja balti lamekarp. Nüüd os-
kame neid üksteisest erista-
da. Huvitav oli teda saada, 
et vetikast, nimega furtsel-
laaria, tehakse marmelaadi. 

Rannas nägime hiireurgu-
sid, rebase jälgi. Saime tea-
da, et jänesed käivad rannas 
pilliroojuuri söömas. Eda-
si läksime oja kallast mööda 
metsa, kus nägime palju hu-
vitavaid samblaid ja samblik-
ke. Kõige säravam nägi välja 
liivhärmik. Leidsime ka ühe 
huvitava tossuseene moodi 
seene, see oli maatäht. Anni 
õpetas ka meile, kuidas saab 
lugeda puude vanust ja kui-
das looduses ilmakaari mää-
rata. Sellel päeval saime pal-
ju põnevat loodusest teada, 
mida me varem ei teadnud. 
Kogu päeva õnnestumise-
le aitas kõvasti kaasa usku-

matult ilus päiksepaisteline 
ilm. Pärast meisterdasime 
käbist päkapikke, grillisi-
me viinereid ja mängisime. 
Eriti meeldisid need kõve-
rad männid, mille peal oli 
nii tore ronida. Ootame sel-
liseid päevi veel. Aitäh õpe-
taja Annile!

Suur tänu ka projektijuht 
Renatele, kes selle vahva 
õuesõppimise päeva korral-
das ning Steelia emale, kes 
leidis aega koos meiega loo-
dusesse tulla.

Karl Jakob Toplaan, Kadi Riin 
Kanemägi, Mari Tiitson, Merlin 

Sepp 3B klassist

Väljasõit Laugu loodusmajja
9. detsembril käis 5A 

klass Laugu loodusmajas. 
Saime seal kokku kahe to-
reda inimesega, kes meiega 
tegelesid. Seal jaotati meid 
kaheks grupiks. Esimene 
grupp läks metsa jalutama ja 
loodust nautima ning teised 
läksid sooja tuppa vahvaid 
päkapikke meisterdama, 
mis nüüd meie klassi kau-
nistavad. Neid päkapikke 

tehti elupuust ja kadakast. 
Poisid, kes ei tahtnud päka-
pikke valmistada, pidid õue 
minema ja puid saagima. 
Sealtsamast majast leidsime 
ka ühe väikese muuseumi 
ja meie õpetaja Ruth Jasmin 
rääkis ja seletas meile, mis 
asjad seal siis õige olid. Kui 
kõik grupid olid toas koos, 
siis saime sooja teed ja saiu. 
Meie klassijuhatajat aitas sel-

lel reisil kooli logopeed Lee-
lo Laus. Meie arvates oli see 
reis väga huvitav ja me täna-
me kooli projektijuhti Rena-
te Pihla, kes meile selle huvi-
tava reisi korraldas. Selliseid 
huvitavaid väljasõite võiks 
korraldada veel!

Kristina Liiv, Annabel Tanila, 
Deelia Kuusnõmm 5A klassist

Loodusest põnevaid elamusi otsimas ja leidmas... Foto: Merle Tustit

Sünnipäevad
Palju õnne kõigi-

le aastalõpu ja aastaal-
guse sünnipäevalastele!  
Sära silmadesse, lu-
mi õuele, suusad al-
la ja soe tunne südamesse!  
Toredaid pidupäevi!

Õpilased

Mari-Liis Sepp 9B 18.12
Katriin Torn 2A 18.12
Triinu Saar 10B 18.12
Grete Salumägi 3B 19.12
Claudia Rahnel 4A 19.12
Sandra Pilter 3A 19.12
Hanna Vahter 7B 20.12
Timmo Toll 1C 21.12
Karel Liiv 7A 22.12
Gretten Vaga 1A 22.12
Sander Laid 11C 22.12
Diana Kasesalu 5A 22.12
Kristian Lember 10D 22.12
Tauri Pihlas 7A 22.12
Johanna Maripuu 5A 23.12
Anna-Terese Nurk 1B 23.12
Kristo Kiil 12B 23.12
Ats Põdra 11C 24.12
Maarja Randma 12A 24.12
Maria Naaber 12C 24.12
Getriin Teär 1C 25.12
Timo Rist 12C 25.12
Tristan Tamm 6A 25.12
Ralf Heinsoo 6B 25.12
Argo Sannik 10A 26.12
Sten Rassel 9A 27.12
Siim Pildre 7B 28.12
Kaia Oidekivi 12F 28.12
Cristo Prostang 3B 28.12
Merilin Kilter 11D 30.12
Heelika Aavik 7B 30.12
Siim Pärtel 12A 30.12
Helena Pihlas 8B 31.12
Liina Kungla 11E 31.12
Liisi Saksakulm 12E 01.01
Kerli Reinart 11A 01.01
Anna Maria Koppel 9A 02.01
Kevin Sild 1C 02.01
Stina Silluste 9A 02.01
Karliisa Keinast 5A 03.01
Mikk Hüüdma 12A 03.01
Cätriin Nuut 2B 03.01
Helen Laht 12E 04.01
Kristiine Pajussaar 8B 04.01
Urmo Saar 12E 04.01
Liinu Tuust 12F 04.01
Ingrid Mänd 8A 05.01
Sandra Tiitson 11C 06.01
Cäroly Kirs 5A 06.01
Loretta Tiits 6B 06.01
Renali Kurgpõld 6A 07.01
Liis Pagil 12C 07.01
Loore Tamm 4A 07.01
Urve Pannas 11A 07.01
Mariliis Tiit 11A 07.01

Töötajad

Kristel Salumaa 26.12*
Eve Sepp 29.12
Vaiki Toompuu 29.12

Meie KG, 17. detsember 2008
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Jõulupidu Paadla Viljaai-
das

Sellel aastal pidasid 1.- 
3. klassi õpilased oma jõu-
lupidu Paadla Viljaaidas. 
Lapsed said teadmisi sel-
lest, kuidas vanasti jõule 
peeti. Kamina- ja küünla-
tule paistel mängiti rahvus-
likke mänge. Suurt elevust 
tekitas “Laevamäng”. Poi-
sid said “kingsepal silma 
peast välja torgata”, tüdru-
kud kinga viskamisega me-
helemineku õnne proovida. 
Looga alt läbipugemist ja 
vägikaika vedamist proovi-
sid nii poisid kui tüdrukud. 
Soovijad said ka villa kraa-
sida ja lõnga kerida. Huvi-
tavaid tegevusi jätkus ku-
ni jõuluvana tulekuni. Kui 
salm loetud ja kingitus käes, 
võis kojusõidu peale mõtle-
ma hakata. Kõik jäid peoga 
väga rahule. Selle eest tä-
name Paadla Viljaaida peo-
toimkonda: Virget ja Mare-
tit koos abilistega. Kaunist 
jõuluaega kõigile!

Kõikide piduliste nimel 

Merle Tustit, 
õpetaja

3.-12.klasside detsembri-
kuu kooliolümpiaadide I-III 
koha võitjaid oodatakse au-
tasustamisüritusele 19.dets. 
kell 9.00 kooli aulasse.

Õppealajuhatajad

Teated

Täname 11 b klassi õpila-
si, kassijuhatajat, Raili Kaubit 
ja Johannes Kajut, kes kutsu-
sid väikesed sõbrad  reedel 
KGsse, et jagada nendeda 
oma oskusi ja teadmisi. Oli  
põnev ja meeldejääv päev.

Kesklinna Eralasteaia 
Pipi rühma lapsed ja 

õpetajad

Lühidalt

Eesti keele kooliolümpiaadil 
osales 107 õpilast

Kelle pseudonüüm on 
Emil Tode? Keda kutsutakse 
Maarahva Laulikuks? Nen-
dele ja paljudele teistele kü-
simustele pidi vastama eesti 
keele kooliolümpiaadil ree-
del, 28. novembril. Väga hea 
meel on tõdeda, et olümpiaa-
di koolivoorus osales üle sa-
ja õpilase. See näitab, et huvi 
korrektse emakeele tundmi-
se vastu on suur. Parimatest 
parimad olid sel korral:

7. klassist I Riin Nõu-
kas 7.a, II Georg Arnold 7.a 
ja III Kelly Talvistu 7.a, IV 
Marleen Kubits 7.b, V Silver 
Ringvee 7.b, VI Heelika Aa-
vik 7.b

8. klassist I-II Enel Põld 
8.b ja Sten Pirn 8.a, III Kaisa 
Silluste 8.b, IV Kristiin Mets 
8.a, V Kristiina Avik 8.a, VI-
VII Helena Pihlas 8.b ja Elii-
se Kõiv 8.a

9. klassist I Linda Lapp 
9.a, II Loore Paist 9.b ja III Li-
via Matt 9.b, IV Tauno Mihk-
lepp 9.b, V Laura Laaster 9.a, 
VI Piret Salumäe 9.a

10. klassist I Helena Hiis 
10.d, II Mikk Maasik 10.a, III 
Jorgen Holm 10.d, IV Andry-
Sten Tõru 10.c, V Liis Hein-
mets 10.a, VI Holger Kilu-
mets 10.c

11. klassist I Mare Kiider 
11.b, II Aivo Põlluäär 11.c ja 

III Triin Notton 11.a, IV-V 
Kertu Saar 11.d ja Kristjan 
Kiirend 11.a, VI Rauno Rüü-
tel 11.b

12. klassist I Holger Part 
12.c, II Hannes Lõhmus 12.a 
ja III Urmo Saar 12.e, IV He-
lerin Äär 12.b, V  Mari Truu-
mees 12.c, VI Marie Mets-
hein 12.f

Palju õnne kõikidele tub-
lidele ainetundjatele ja edu 
kõigile, kes osalevad maa-
kondlikul olümpiaadil!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna juhataja

Vabariiklik leiutajate konkurss 
2008 oli edukas

Meie kooli 1 a klassi õpila-
ne Mariann Rehesaar (“Mü-
ra indikaator”, juhendaja 
Eve Sepp) ja Liisi Kippak 6 a 
klassist (“Joogi temperatuu-
ri mõõtev tass”, juhendaja 
Tiina Vaher) saavutasid va-
bariigis oma vanusegrupis I 
preemia. Juhendaja preemia 
pälvis Eve Sepp. 

Konkursi koolivoorus 
osales võistlejaid 11-st erine-
vast klassist (1a, 2b, 3a, 4a, 
6a, 7a, 8b, 10c, 12a, 12b, 12e).

Vabariiklikule konkur-

sile saadeti neist järgmiste 
õpilaste tööd: 

Diana Ley, Mariann Re-
hesaar, Markus Oeselg, 
Agnes Paju, Kristin Kask, 
Sandra Pilter, Mona Sc-
hiff, Hendrik Lillemets, Pat-
rick Lomp, Maarja Toplaan, 
Krislin Soon, Liisi Kippak, 
Jane Kaju, Aili Allas, Minni 
Meisterson, Kelly Talvistu, 
Anneli Antsmaa, Riin Nõu-
kas, Liis Leppik, Kertu Laas-
ma, Laura Oolup, Birgit Ver-
bitski, Mait Kaasik, Martin 

Paalits, Mihkel Aavik, Hol-
ger Kilumets, Sander Sepp, 
Jaana Asumets, Maris Tustit, 
Gerda Ader, Liisa Reinart.

Palju tänu  kõigile osa-
lejatele, võidu saavutanud 
tüdrukutele, neid juhenda-
nud lapsevanematele ning 
õpetajatele!

Maren Asumets 
Raili Kaubi 

koolivooru korraldajad

Korvpalli veerandfinaal
Poiste korvpalli meistri-

võistlused hakkavad lõpu-
le jõudma, sest peetud on ka 
juba veerandfinaali mängud. 
Tulemused siis järgmised: 

Esimeses mängus andis 
10d 11e-le loobumisvõidu 
mitte kohale ilmudes;

Teine kohtumine 10b ja 
12c vahel lõppes seisuga 
24:89 abiturientide kasuks. 
Kõige rohkem punkte tõid 
võidumeeskonnale Holger 
Part ( 20p ) ja Aksel Artus  
( 17p ). Mäng oli oma olemu-
selt üsna üksluine, sest nagu 

ütles vanemkohtunik Andre 
Lembergi, et see aasta on 10-
ndike tase väga nõrk ja teh-
nilist praaki on mängul pal-
ju;

Ka kolmas mäng 11a ja 
12f-i vahel jäi ühekülgseks, 
kuna Lember`i sõnul on 12f 
klassist kõik 5 meest kokku 
pannud, kes oskavad män-
gida. Seega võitiski parema 
tehnikaga 12f seisuga 60:16. 
Enam punkte tõid võitjatele 
Rain Tiirik ( 24p ) ja Joonas 
Kaljumäe ( 20p ).

Neljas kohtumine 11b ja 

11d vahel oli juba tasavägi-
sem ja seda oli ka pealtvaa-
tajal põnevam jälgida. Siiski 
sai võidu endale 11d seisuga 
56:27. Enam punkte tõi neile 
Risto Ruul ( 29p ) ja 11b-s oli 
tubli korviviskaja Jarmo Va-
rik ( 20p ). 

Poolfinaali pääsejad on 
nüüd selged, kohtume nen-
dega juba täna. Tõotab põ-
nev tulla!

Gettel Sink, 
��E klass

Kauneid jõule 
ja head uut uut 
aastat!

Meie KG toimetus

Järgmine Meie KG ilmub 
7. 01, kaastöid ootame see-
kord 5.01 ennelõunaks, hilje-
malt 13.00

Meie KG, 17. detsember 2008
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Veel hetk ja juba aasta läheb...
Meie KG 2008. aasta viima-
ses numbris meenutavad 
meie erinevate osakonda-
de juhid möödunud aasta 
kordaminekuid ja unista-
vad uuest. Jääb vaid soo-
vida, et kõik kaunid soovid 
ja mõtted täide läheksid. 
Häid jõule, ilusat aastava-
hetust, kohtume uuel aas-
tal! 

Milline oli lõppev aasta 
teie osakonnaelus?

Hea meel on sellest, et 
koolimajas pole nüüd enam 
ühtki renoveerimata õppe-
ruumi. Varem oli üle võim-
la läve astudes tunne nagu 
oleksid hoobilt ajas paar aas-
takümmet tagasi langenud 
... et nagu KG ajamasin või 
midagi sellist  :) Tahan kii-
ta oma mitmetes ümberkor-
raldustes karastunud puhas-
tuspersonali - selline asjalik, 
mõistev ja rahulik töömee-

leolu nagu sellel sügisel on 
kaootilises koolielus ja -me-
lus nähtus omaette! Ette-
võtmiste osas jääb kind-

lasti meelde KG 30. juubel.  
Külli Mänd, KG haldusjuht.

Õppeaasta algus oli na-
tuke kurb, sest minu toanaa-

ber Tiia kolis Osiliasse, kuid 
sellega seoses vabanes minu 
ruumis palju vaba ruumi, mis 
nüüd aeg-ajalt täitub mee-

Suure Teatriõhtu õpetajate näitemängus unistas õppealajuhataja Maidu Varik kuldkala  püüda meie kooli ujulast  Foto: Taavi Tuisk

Meie KG, 17. detsember 2008

Mälestasime meie kooli esimest direktorit 
Ei, mitte nii, et sa tuleksid 

kunagi tagasi ja avaksid võt-
mega ukse, mis langes lukku 
su selja taga...

See võti on kellegi teise 
käes, paljude, paljude teiste 
käes, et üha uuesti ja uuesti 
avada uksi teadmiste maail-
ma, elu edasi viies ja olla tä-
nulik neile, kes olid selle ma-
ja rajaleidjateks.

Kas keegi suudab öelda, 
palju tundeid muudab aeg?

Kes teada võib, et kunagi 
on lahkumise päev...

Lühike elulugu:
Kusti Kokk sündis Kihel-

konnal, kus algas ka tema 
koolitee. Pärast Haapsalu 
Pedagoogilise Kooli lõppu 
(lõpetas muide seoses koo-
li üleviimisega Tartus) 1957. 
aastal, asus ta õpetama ke-
halist kasvatust ja muusikat 
Kärla 7-klassilises koolis. Pä-
rast sõjaväes käiku andis ta 
samu aineid Kihelkonna 8-
klassilises koolis. 1975. aas-
tal koolitas K. Kokk end koo-
likorralduse ja –juhtimise 

alal. Ta oli ka üheks KG asu-
tajaks. Aastal 1978 läks tema 
plaan täide ning Kingissepa 
2. Keskkool avati.

1987. aastal jäi K. Kokk 
pensionile, tegeledes oma 
hobide – muusika ja spordi-
ga. 1993-1997 oli ta näiteks 
Saaremaa Poistemaja direk-
tor. Saatuse tahtel suri aga 
meie armastatud endine di-
rektor 25. märtsil 1996. aas-
tal.

Mälestuspäev:
10. detsembril tähistasi-

me meie kooli esimese di-
rektori Kusti Koka 70. sün-
nipäeva. Mälestuspäev algas 
kalmistul käiguga ning küü-
nalde süütamisega. Kell 9.45 
toimus aulas aktus, kus esi-
nesid 11.A klassi õpilane 
Sass Pääsk Kusti Koka lem-
miklauluga, mida eksdi-
rektorihärra on ka ise koo-
li aulas laulnud; 1. lennu 
vilistlane – õppelajuhata-
ja Maidu Varik; 12 c klas-
si poisid Karl Ristikivi luu-
lega ning väga südamliku 

kõne ja lauluga 5. lennu vi-
listlane-kirikuõpetaja  Han-
nes Nelis. Aktus oli väga soe 
ja südamlik. 12 C klassi so-
liidsed poisid lugesid luulet 
nii olnud aegadest ja mäles-
tustest, ootusest ja lootusest 
kui ka kurbusest ja rõõmust 
ning viskasid roosilehti val-
gele linale, mis sümbolisee-
ris igaviku kestvust. Vaa-
tasime ka videot esimesest 
koolipäevast, 1. septemb-
ril 1978. aastal, mis palju-
del tõi ette naerulnäo, osa-
del ka pisarad. Videolt võis 
näha, milline nägi välja koo-
limaja algusaastail, millised 
olid inimesed ning mis tun-
deid tõi esile uue koolimaja 
avamine inimeste seas. Võib 
öelda, et kõik olid rõõmsad, 
et uus haridusasutus Kures-
saarde rajati.

Nii Maidu Varik kui 
Hannes Nelis mäletasid 
Kusti Kokka kui sõbralikku, 
heasüdamlikku ja kohuse-
tundlikku inimest, kellel oli 
alati varuks mõni hea sõna. 

Kusti Kokk pani lapsed õp-
pima, kasutades sõnu: „Õp-
pida, õppida, õppida!“  Mõ-
lemal mehe oli meenutusi 
Kokast koolipoiste silmade 
läbi. See, kuidas Kusti Kokk 
suhtus õpilastesse kui võrd-
väärsetesse, tundes justkui 
igaüht nimepidi ning ter-
vitades kõiki iga päev põ-
gusalt õppima hurjutades. 
Ta armastas enda tööd, ho-
bisid ja inimesi, kellega ta 
iga päev kokku puutus. Kõ-
ned soojendasid südant 
ning võime kindlad olla, et  
Kusti Kokk, elad meie mä-
lestustes alati!

Ka sisaliku tee kivil jätab 
jälje, kuigi me seda ei näe.

Iga mõte, mis tuleb ja läheb, 
jääb kuhugi alles.

See, kellele on vähe antud, 
kannab seda oma südame ko-
hal.

See, kellele on palju antud, 
pillab kõik käest maha.

Karl Ristikivi

Ketri Leis, 
�2C klass
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letus koguses õpilastega :)  
Suurimaid kordaminekuid 
loeksin meelsamini alles ke-
vadel, sest minu tööalane 
aktiivne periood kestab sep-
tembrist- juunini. Suurim 
eneseületamine on see, läk-
sin õppima magistratuuri. 
Anneli Meisterson, noorsootöö 
osakonna juhataja.

Tugikeskus on Kuressaa-
re Gümnaasiumi selle õp-
peaasta uus tegija. Uus et-
tevõtmine on oktoobrist 
alustanud Õpilasabi Ümar-
laud, mis on abiks ja toeks 
nii lastele, nende vanemate-
le kui ka õpetajatele (Lisaks 
loe meie kooli koduleheküljelt)

Hea osakonnasise-
ne koostöö ning rõõm-
sameelsed inimesed.  
Maret Martinson, KG Tugikes-
kuse juhataja.

Võõrkeelte osakonna elu 
toimis töiselt: õpetati ja õpiti, 
viidi läbi vene ja saksa kee-
le kooliolümpiaadid;  vene 
keele õpetajad said oma õpi-
lastega ka maakonna tasan-
dil mõõtu võtta. Õpetajatel 
oli terve rida kasulikke koo-
litusi ja õppereise. Toimus 
ka osakonnasisene koolitus, 
kus tutvustati uut ja huvita-
vat koolitunni jaoks arvutiga 
ja ilma. Vene keele õpetajad 
korraldasid südantliigutava 
aktuse K. Koka sünniaasta-
päeva  tähistamiseks.Ing-
lastel oli Miki Hiire 80. 
juubeli tähistamine ning äri-
projekt. Õpilastel oli võima-
lus laulda kõikides õpitava-
tes võõrkeeltes.

Nii et üht teist oli. 
Kes tahtis, sai osa.  
Merike Kivilo, võõrkeelte osa-
konna juhataja.

Aastal 2008 oli kindlasti 
suureks kordaminekuks üri-
tus “Räägime raamatust!”, 
mida korraldasime koostöös 
Urve Aedmaga. Oli hästi 
vahva, et majas käis nii pal-
ju lugemishuvilisi külalisi ja 
kirjanik Sass Henno pidas 
mitmetunnise loengu saa-
litäiele huvilistele õpilaste-
le. Vägev. Teine kordaminek 
oli kirjanduspäevade korral-

damine novembris: mida-
gi pole öelda, need seovad 
ikka terve maja nädalaks 
ühele lainele. Väga võimas!  
Eve Tuisk, eesti keele osakonna 
juhataja.

Aasta oli nagu ikka toime-
tusterohke. Pea kõik kavan-
datu sai ka ellu viidud. Osa-
konna tegemisi iseloomustav 
sõna oli ja on KOOSTÖÖ. 
Igal tasandil - nii osakonna-
sisene kui ka osakondadeva-
heline, nii õpetajate-õpilaste 
kui ka lapsevanema ja koo-
li vaheline. Klassiõpetajate-
osakond töötab ühtse mees-
konnana, kõik on vajadusel 
valmis kolleegi nõu ja jõuga 
aitama... Tore, et tugikesku-
se tegevus on hoo sisse saa-
nud ning nad on klassiõpe-
tajatele igati abiks. Heameelt 
tegi ka see, et üle mitme aas-
ta alustas sügisel kooliteed 
kahe klassi asemel kolme 
klassi jagu lapsi. Ka see on 
omamoodi tunnustus tehtu 
eest. Grete Pihl, klassiõpetaja-
te osakonna juhataja.

Iga aasta toob paremaid 
ja halvemaid hetki, pole ol-
nud eelnevgi mingi erand. 
Mul on heameel, et sai va-
litud Inspra parim ringi-
juht ja et tantsuosakond 
jätkab vaatamata osakonna-
juhataja vahetusele. Suure-
pärased on olnud taas muu-
sikaosakonna tulemused ja 
meie moeloojate edu. Hal-
vemad hetked jäägu aga 
kirja panemata, siis need 
ehk ununevad kiiremini.  
Tiia Leppik, KG huvikool  Ins-
pira direktriss.

Muusikaosakonnale oli 
aasta edukas ja töine. Meenu-
vad supertulemused Mattii-
seni võistluselt, vabariikliku 
koorifestivali ja üleriigilise 
poistekooride laagri korral-
damine, osalemine põnevas 
muusikaprojektis “Muu-
sika gümnasistidele ja lin-
dile”, kooli 30.sünnipäe-
va üritused, mulle isiklikult 
JEPPS-i lõpukontsert. Imla-
valgust nägid Inspira CD “Ja 
nii see läeb” ja JEPPSi CD.  
Veikko Lehto, muusikaosakon-

na juhataja.
Lõppev aasta tõi mei-

le kaua igatsetud võimla re-
mondi, mis on võimaldanud 
juba 3 kuud töötada ideaal-
setes tingimustes. Selles osas 
suur tänu Toomasele, Külli-
le, Renatele, Siivile.

Uuendused: Esime-
sena Eestis algas meil 10. 
klassis golfiõpe, mida ju-
hendab Saaremaa golfpro 
Marko Kumm. Uutest rin-
gidest hakkas hästi toimi-
ma Ameerika jalgpall kesk-
astmele. Juhendajaks Arvi 
Ewen- endine tippsportla-
ne. Põnev ja eksootiline on 
kõhutants, juhendajaks Ger-
da Ader. Suurima korda-
minekuna lõppeval aastal 
olid kevad-ja sügispordi-
päev, EMLS laager, KG 30 
juubeli sporiüritused. Ko-
gu meie kollektiiv tasuks 
jõuluvanale ära märkida!  
Gabriel Sepp, spordiosakonna 
juhataja

Milliseid uuendusi oota-
te uuelt aastalt, mis võiks 
tingimata samaks jääda?

Uuendused, eriti posi-
tiivsed, on alati oodatud. 
Töös vajalikud. Aga isik-
likus plaanis oleks näiteks 
rohkema aja omamine väga-
gi värskendav  :) Külli Mänd.

Ootan, et õpilasesin-
dus saaks ilusti järje pea-
le ning nad oma põhi-
määruse valmis saaksid.  
Uuelt aastalt sooviksin, et 
pettumusi oleks vähem.  
Anneli Meisterson.

Õpetajatele positiivsuse 
tõstmise salongi ja õpilastele 
viisaka sõnavara automaati.
Maret Martinson.

Koolielu ei peaks väga 
heitlik olema ja suuri muu-
tusi ei soovikski. Õpilased 
võiks vaheajal puhata ja 
uuel aastal usinamalt ja õi-
gel ajal kooli jõuda, sest... 
kaugel see kevad ja eksa-
midki on. Ootaksime  ehk 
suuremat õpihimu ja rohke-
mat arvestamist õpetajaga.   
Merike Kivilo.

Kindlasti peavad jää-

ma kirjanduspäevad, võib-
olla tasub mõelda mingite-
le uuendustele selles vallas, 
aga eks aeg näitab, mida ja 
kuidas. Tahaks veel kirjanik-
ke külla kutsuda ja samas 
avastada meie oma kooli sees 
vaikselt tegutsevaid loomin-
guinimesi ja neid huvilistega 
kokku viia:) Eve Tuisk

Soovin, et tingimata jääks 
kestma see meie-tunne, et 
traditsioonid kestaksid eda-
si, aga oleks ka uusi mõtteid 
asjade uutmoodi tegemi-
seks... Grete Pihl

Inspiral on arenguruu-
mi veel küllaldaselt ja just 
seepärast peabki uuel aastal 
oma arengusoovid kõik ilus-
ti arengukavasse kirja saa-
ma. Oleks ülihea kui ringide 
üldmahtu tänase majandu-
seisu tõttu vähendama ei 
peaks. Tiia Leppik.

Uuelt aastalt ootan, et 
jaksaksime olla sama tub-
lid kui siiani. Mandlike 
võiks saada Mattiisenilt GP!  
Veikko Lehto.

Uuel aastal jätkame ju-
ba traditsiooniliste ürituste-
ga, kui ka täiesti uute asjade-
ga- Jaanuari alguses avame 
laupäevaiti ja pühapäeviti 
sisegolfi range-harjutusväl-
jak. See ei lase talve jooksul 
unustada õpitut tehnikat. 
Gabriel Sepp.

Kolm soovi jõuluvanale:)  
(eeldusega, et need täitu-
vad)

Esimene: Kallis Jõuluva-
na, palun tee nii, et Kures-
saare Gümnaasiumis haridu-
se aluseid omandav rahutu 
noorsugu saaks aru, et võr-
reldes väga paljude teiste 
koolidega on meie koolima-
ja unikaalselt ilus ja 100% 
renoveeritud; et neil tekiks 
mõistmine, et maja kui selli-
ne, tema seinad, mööbel, ka-
piuksed ja prügikastid ei ole 
süüdi nende raskes elus...  
(siia läks ilmselt 2 soovi ja-
gu sõnu, aga ma tõepoolest 
usun, et see täitub!) Seetõt-
tu kolmas: Võimalikult roh-
kem ilma ja inimesi näha. 

Veel hetk ja juba aasta läheb...
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Parimad ainetundjad
Möödas on selle õppeaas-
ta esimene kooliolümpiaa-
dide nädal. Selgusid pa-
rimad ainetundjad eesti 
keeles, matemaatikas, loo-
dusõpetuses, bioloogia, 
geograafias, füüsikas, B- 
ja C-võõrkeeltes.

Eesti keeles:
3.klassis: I koht - Kateriine 

Püüa; II koht - Mari Tiitson; III 
koht - Kadi-Riin Kanemägi

4.klassis: I koht - Ingrid 
Pruunlep; II koht - Anna Ma-
ria Lest; III koht - Roosi-Ann 
Tõlgu

5.klassis: I koht - Kristi-
na Liiv; II koht - Siiri Sünd; III 
koht - Eliis Mets

6.klassis: I koht - Loretta 
Tiits; II koht - Annaliis Lehto; 
III koht - Mirjam Tenno

7.klassis: I koht - Riin Nõu-
kas; II koht - Georg Arnold; III 
koht - Kelly Talvistu

8.klassis: I-II koht - Enel 
Põld ja Sten Pirn; III koht - 
Kaisa Silluste

9.klassis: I koht - Linda 
Lapp; II koht - Loore Paist; III 
koht - Livia Matt 

10.klassis: I koht - Helena 
Hiis; II koht - Mikk Maasik; III 
koht - Jorgen Holm

11.klassis: I koht - Mare Kii-
der; II koht - Aivo Põlluäär; III 
koht - Triin Notton

12.klassis: I koht - Holger 
Part; II koht - Hannes Lõhmus; 
III koht - Urmo Saar

Matemaatikas:
3.klassis: I koht - Mona Sc-

hiff; II koht - Sven Mihkel Lem-
ber; III koht - Kateriine Püüa

4.klassis: I koht - Sander 

Tiits; II koht - Kaur Kuusk; III 
koht - Grete Kaal

5.klassis: I koht - Hanna-
Liis Mitt; II koht - Stella Soo-
saar; III koht - Eliis Mets

6.klassis: I koht - Karl-Mar-
tin Lember; II koht - Priidu 
Saart; III koht - Annaliis Lehto

7.klassis: I koht - Johanna 
Suurhans; II koht - Riin Nõu-
kas; III koht - Marleen Kubits

8.klassis: I koht- Kaisa Sil-
luste; II-III koht - Mihkel Aa-
vik ja Eliise Kõiv

9.klassis: I koht - Livia 
Matt

10.klassis: I koht - Mikk 
Maasik; II koht - Kristi Kandi-
ma; III koht - Jorgen Holm

11.klassis: I koht - Stella 
Ruus; II koht - Kertu Saar; III 
koht - Alan Väli

12.klassis: I koht - Karel 
Tasane; II koht - Uku-Rasmus 
Lind; III koht - Mihkel Kiil

Loodusõpetuses:
3.klassis: I koht - Mari Tii-

tson; II koht - Karl-Romet Ul-
jas; III koht - Karoline Malk

4.klassis: I koht - Anna Ma-
ria Lest; II koht - Roosi-Ann 
Tõlgu; III-IV koht - Sander 
Tiits ja Grete Kaal

5.klassis: I koht - Kristel 
Sepp; II koht - Cäroly Kirs; III 
koht - Eliis Mets

6.klassis: I koht - Karl-Mar-
tin Lember; II koht - Annaliis 
Lehto; III koht - Priidu Saart

Bioloogias:
7.klassis: I koht - Riin Nõu-

kas; II koht - Kati Vahter; III 
koht - Marleen Kubits

8.klassis: I koht - Eliise 
Kõiv; II-III koht - Steven Sulla-
katko ja Joosep Sepp

9.klassis: I koht - Merilin 
Nõgu; II koht - Linda Lapp; III 
koht - Loore Paist

10.klassis: I koht - Jorgen 
Holm; II koht - Katre Soon; III 
koht - Henri Kuntsmann

11.klassis: I koht - Kristjan 
Kiirend; II koht - Mare Kiider; 
III koht - Agnes Alevi

12.klassis: I koht - Mari Pa-
jussaar; II koht - Mari Saar; III 
koht - Uku-Rasmus Lind

Geograafias:
7.klassis: I koht - Riin Nõu-

kas; II koht - Vahur Varris; III 
koht - Anneli Antsmaa

8.klassis: I koht - Mihkel 
Aavik; II-III koht - Kaisa Sillus-
te ja Martin Paalits

9.klassis: I koht - Loore 
Paist; II koht - Livia Matt; III-V 
koht - Marlen Väli, Linda Lapp 
ja Endrik Puntso

10.klassis: I-II koht - Ah-
ti Murd ja  Mikk Maasik; III-
IV koht - Mart Tiitsaar ja Jor-
gen Holm

11.klassis: I koht - Karin 
Lappo; II-III koht - Rauno Rüü-
tel ja Tõnu Ilves

Füüsikas:
8.klassis: I koht – Eliise 

Kõiv; II koht – Mihkel Aavik; 
III koht – Steven Sullakatko

9.klassis: I koht – Piret Sa-
lumäe; II koht – Venno Vipp; 
III koht – Heleri Kuris

10.klassis: I koht – Tanel 
Tõru; II koht – Mikk Maasik; 
III koht – Kim-Patrick Nõukas

11.klassis: I koht – Erik Ar-
ro; II koht – Meelis Linde; III 
koht - Karl K. Raik

12.klassis: I koht – Karel 
Tasane; II koht – Silvar Vahkal; 
III koht – Raul Silem

Vene keeles:
7.klassis: I koht - Lilian 

Truu; II koht - Janet Lõbus; III 
koht - Birgit Verbitski

8.klassis: I koht - Julia Tšek-
man; II koht - Kristi Reinfeldt; 
III koht - Sandra Tulk

10.klassis: I koht - Helena 
Hiis; II koht - Karena Kiis; III 
koht - Hanna Nosenko

11.klassis: I koht - Ivar Pi-
terskihh; II koht - Kristina Oo-
lu; III koht - Taavi Vipp

12.klassis: I koht - Karin Ki-
lumets; II-III koht - Piret Pihl ja 
Stevelin Jaanila

Saksa keeles:
8.klassis: I -II koht - Age 

Antonenko ja Kristiina Avik; 
III koht - Enel Põld

9.klassis: I koht - Piret Salu-
mäe; II-III koht - Linda Lapp ja 
Loore Paist

10.klassis: I koht - Kerttu 
Olesk; II koht - Oliver Tarkus 

11.klassis: I koht - Heidi 
Tarkus; II koht - Sass Pääsk; III 
koht - Karita Nuut

12.klassis (C-keel): I koht 
- Maarja-Linda Põld; II koht - 
Timo Rist; III-IV koht - Urmo 
Saar ja Liis Ilus

Tänu ja kiitus kõigile osa-
lejatele ning olümpiaadi kor-
raldavatele aineõpetajatele! 
Autasustamisüritus toimub 
reedel, 19.detsembril kell 9.00 
– 9.40 kooli aulas. Oodatud on 
1.-3. koha võitjad!

Edu kõigile maakondlikel 
aineolümpiaadidel osalejatele, 
kohtumiseni teisel kooli-olüm-
piaadide nädalal, 12. - 16. 01 

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Meie KG, 17. detsember 2008

Veel hetk ja juba aasta läheb...
Tarku raamatuid lugeda.  
Külli Mänd

Rõõmumeetrit:),palju va-
ba aega, autosse uusi kõla-
reid. Anneli Meisterson.

Soovime, et inimestel 
oleks aega üksteist märga-
ta, neist hoolida, neid aus-
tada ja armastada. Need on 
lihtsad asjad, mis ei maksa 
meile midagi, kuid nende 
tegemata jätmine võib vä-
ga kalliks maksma minna.  
Maret Martinson.

Jõuluvana : too meile val-
ged jõulud, rohkem mõist-
mist ja vähem vääritimõist-
mist, tervet mõistust ja 
hoolivust. Merike Kivilo. 

Ma soovin, et meie ma-
ja inimesed arvestaksid üks-
teisega rohkem, seda igas 
mõttes. Me kõik oleme ju 
inimesed oma puuduste ja 
voorustega! Teiseks, et jõu-
luvana tooks 12. klassidele 
indu eksamiteks valmistuda 
ja geniaalseid ideid, kuidas 

viimaseid kuid koolis edu-
kalt, ent samas meeleolukalt 
mööda saata. Ja viimaseks, 
et jõuluvana tuleks koos lu-
mega! Eve Tuisk.

Soovin, et jõuluvana suu-
res kingikotis oleks

Sära silmadesse,
hellust hingesse,
rõõmu kodusse,
õnne uuel aastal!  

Grete Pihl.
1. Et kõik KG õpilased 

osaleksid vähemalt ühes 

Inspira ringis. 2. Et uus aasta 
tooks juurde uusi ja õpilas-
tele (eriti poistele) atraktiiv-
seid ringe. 3. Et ringijuhtel 
jätkuks energiat ja jagamis-
soovi. Tiia Leppik

Suurimaks sooviks oleks 
muidugi lumi ja talvekülm. 
Reaalne aga oleks üks klave-
ritool, või veel parem kohe 
kaks! Parimad soovid kogu 
kooliperele! Veikko Lehto

RAHU, STABIILSUST, 
SÄRA! Gabriel Sepp
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Jõululuulet
Päkapikk

Väljas jälle porine
ja päkapikk see toriseb.
Ei saa kommi viia ta 
sest, et lumi pole maas.

Aknalaud on porine,
issi – emme poriseb.
Küll on täna tore päev,
sussi sees ma kommi näen.

Aknalaua puhtaks pühin
olgu kasvõi sulalumi,
et võiks Päka tulla taas
kommi sussi poetama.

Triine Puppart,  
3A klass 

Päkapikud

Päkapikud akna taga,
ootavad kui mina magan.
Siis kui kätte jõuab hommik,
sussi seest ma leian kommi.
Akna taga lumehanged.
Seal sees on päkapiku jäljed.
Nendega ta reetis end,
et ei olnudki see memm.

Sandra Pilter, 
3A klass

Jõuluõhtu

Jõulud kätte jõudnud juba,
kuid jõulutaadist tühi tuba.
Kus on meie jõulumees,
on ta siiapoole teel?
Ta ju lubas täna tulla,
jõuluõhtul meile külla.
Vaatan aknast välja ma
ja mis nüüd küll näha saan?
Põhjapõdrad saani ees
ja jõuluvana saani sees.

Hendrik Lillemets, 
3A klass

Jõulud taas on ukse ees
Meie vanaisal oli suur 

soov oma lastelastele näi-
data, millised olid va-
nasti jõulud. Parim aeg 
selleks oli tema meelest aasta- 
tuhandevahetus. Siis ta tõi 
oma maakoju õled tuppa põ-
randale. Vanaema tegi püha-
detoidud. Vedasime omava-
hel vägikaigast, möllasime 
õlgedes kogu päeva, räägiti 
vanaaegseid lugusid. Kõigil 
oli meeldiv ja lõbus. See to-
re päev jääb meile alatiseks 
meelde.

Mihkel Šesterikov 
5B klass

Kui ma oleksin päkapikk…
…siis ma oleks punase 

tuttmütsiga, eest rullis sus-
sidega ja loomulikult punas-
te riietega. Seal, kus on jõu-
luvana ehk Lapimaal, oleks 
ka mina. Ma teeks kingitusi 
ja aitaks jõuluvanal kingitu-
si pakkida. Õhtul, kui lapsed 
magavad, viin ma neile sus-
si sisse kommi. Aga siis ma 
olen väga pisike. Mõnikord 
panevad lapsed sussi sisse 
kirju, mis ma annan jõuluva-
na kätte. Meid on Lapimaal 
päris palju. Ja me käime ai-
nult 24 korda teie juures. 

Cätriin Nuut 
2B klass

… siis ma tooks lastele 
kommi ja muid maiustusi, 
aga pahadele lastele ei tooks 
ma kommi. Kui ma päka-
pikk oleks, siis ma oleks kõi-
ge pisem päkapikk üldse. 
See oleks lahe küll! Kui ma 
päkapikk oleks, siis ma elak-
sin Lapimaal ja ma elaks pi-
sikeses majas. 

Karl Merisalu 
2B klass

Kui ma oleksin jõulu-
kuusk…

…siis ma kannaksin oma 
ladvas ilusat tähekest, mis 
oleks ilus, kollane ja helen-
dav. Kui ma oleksin jõulu-
kuusk, siis ma oleksin jõu-
lulaupäeval mõnusas soojas 
toas. Kui ma oleksin jõulu-

kuusk, siis ma tahaksin sat-
tuda sellisesse tuppa, kus 
on hea ja lõbus pererahvas. 
Kui ma oleksin jõulukuusk, 
siis lõbusad ja toredad lap-
sed ehiksid mind. Kui ma 
oleksin jõulukuusk, siis mul 
oleks tore elu. Mulle ainult 
see ei meeldiks, et igal jõu-
lulaupäeval  jõulukuusk va-
hetub.

Lisette Mildret Rang 
2B klass

Kui ma oleksin pipar-
kook…

…siis ma saaksin olla ilu-
sa värvilise glasuuriga. Ja 
ma tahaksin olla piparkoo-
gimehike. Mul oleks glasuu-
rist nööbid kõhu peal. Algul 
oleksin parajas piparkoogi-
taigna pätsis, siis hakataks 
mind rullima. Pärast tehak-
se vormiga ja siis pannakse 
mind piparkoogi sauna ehk 
ahju. Lõpuks läheksin suhu, 
kui ma piparkook oleksin.

Marten Prei 
2B klass

… siis oleksin ma pi-
parkookide kuningas. Mul 

oleks kuldne kroon ja sel-
lel maailma ilusaim kristall. 
Kroon on hõbedane ja särav. 
Mul oleks naiseks siis küpsis 
ja ma oskaksin piparkooki-
demaa loomadega rääkida. 
Aga ühel heal päeval kaob 
mõni piparkook ära. Ta lä-
heb inimeste maailma. Ta-
valiselt kaovad nad talvel, 
sest siis on inimestel pipar-
kooke vaja.

Johanna Arak 
2B klass

…siis oleksin lego klot-
si kujuga. Ma elaksin ühes 
peres. Ma oleks piparkoogi-
taignast tehtud. Mind saaks 
kasutada nii kuuseehtena 
kui ka pruuni lego klotsina. 
Ainult ma ei tahaks, et mind 
ära süüakse. Kui ma kuu-
se peal ripuks, tahaks ma ol-
la kõige kõrgemal. Kui mind 
lego klotsina kasutatakse, 
siis mulle ei meeldi, kui min-
gi lego klots mu peal seisab. 
Siis on oht, et ma võin pu-
ruks minna. 

Joosep Laus 
2B klass

Sten Prei, �B
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Ajalehte toetavad:

Jõulud

Jõuluvana on juba teel,
lapsed ootavad teda veel.
Maha sadas valge lumi,
rõõmsad päkapikud tulid.
Lume all on palju radu,
päkapikul suur on kodu.

Laua peal on verivorstid,
lapsed joovad magusat 
morssi.
Jõuluvanal palju pappi - 
isale ta ostis maki,
emale jälle uued püksid, 
aga mulle karvamütsi.

Anna Karakjan, 
3A klass

Päkapikk Mikk
Elas kord üks päkapikk,
kelle nimi oli Mikk.
Ta piilus ükskord tuba,
kus väike laps magas juba.

Poisil oli aknal suss,
päkapikk pani kingitust.
Laps oli väga õnnelik,
et Mikk on tore päkapikk.

Kristian Važinski, 
3A klass

Jõuluootel

Lumi maas,
ilu taas.
Päkapikud märkavad,
jõuluvanad ärkavad.
Lapsed aina ootavad,
millal kingid tulevad.

Karl-Romet Uljas, 
3A klass

Kommid 

Päkapikud külas käisid,
lõbusad nad välja näisid, 
mütsid viltu olid peas, 
kommid taskus õige head.
Hommikul kui ärkasin, 
miskit kahtlast märkasin, 
suss see minu akna peal, 
midagi ta varjas seal.
Lähemalt ma uurisin, 
silmadega puurisin, 
käe siis sussi pistsin ma, 
kommid olid seal ah-ha.

Madis Pajussaar, 
5B klass

Retsepte jõululauale
Piparkoogikang

Vaja läheb:
4 muna, 2 dl suhkrut, 1 dl 

kartulijahu, 2 tl küpsetuspulb-
rit, 1 sl piparkoogimaitseainet. 
Kreem: 500 g kohupiimakree-
mi, 1 pk safranit (0.5 g)

Valmistamine:
1.Pane ahi sooja 225º C 

peale. 2.Kata 30 x 40 cm ah-
juplaat küpsetuspaberiga. 
3.Vahusta munad suhkruga 
tugevaks vahuks. 4. Sega kar-
tulijahu, küpsetuspulber ja pi-
parkoogimaitseaine ning sega 
vahustatud munadele. 5. Vala 
tainas küpsetuspaberile üht-
laselt ja küpseta u 5-7 minutit 

ahju keskosas. 6. Valmis küp-
setis keera suhkruga ülepuis-
tatud paberile ja lase jahtuda. 
Eemalda küpsetuspaber, mil-
le peal koogi küpsetasid.

Kreem: 1.Sega safranipul-
ber kohupiimaga. 2.Määri täi-
dis ühtleselt üle jahtunud koo-
gi ja keera seejärel kook rulli. 
3.Tõsta jahedasse ja lase seis-
ta mõned tunnid enne servee-
rimist.

Valmistamisaeg 40- 60 mi-
nutit.

Kihiline piparkoogimaius

Koostisained: 300 g pi-
parkooke, 1pakk vahu-

koort, suhkur, kodune pak-
sem moos, marjamahl. 
Valmistamine: Piparkoogid 
kasta korraks marjamahla sis-
se. Pooltest piparkookidest 
saab alumise, teisest poolest 
pealmise kihi. Kahe kihi va-
hele panna moosi. Vahustada 
koor suhkruga ja tõsta pipar-
koogikihtidele. Kaunistada 
koduste vahenditega. Magus-
toidu võib teha kohe kausikes-
tesse või ka vormi abil taldri-
kutele.

Retsepte valisid 
5A klassi õpilased.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

1 4

2 3 5

6

7

8 9

1.Püha, millele järgneb uus 
aasta

2.tuuakse jõuludeks tuppa
3.tehakse talvel lumest
4.on talvel maas
5.sajab talvel
6.jõuluvana nimetus endis-

tel aegadel
7.veab jõuluvana saani
8.pannakse advendihommi-

kul põlema
9.toob sussi sisse kommi
Lahendus: kõik ootavad teda 

Raili Ots, 
5B klass

1.Kelle sünnipäeva tähista-
takse 24. detsembril?

2.Pühad detsembrikuus
3.Okaspuu, mis tuuakse pü-

hadeks tuppa
4.Aisakell teise sõnaga
5.Õues mäena, toas veena?
6.Eestlaste rahvusroog, mi-

da süüakse pühade ajal
7.Maiustus, mida küpseta-

takse pühade ajal
8. … on jõuluvana kotis
9.Jõuluvana abiline
Lahendus: Punase kuuega 

taat

Tiina Riis, 
5B klass

Jõuluristsõnad osavatele
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