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KG LOOK 2010 - 
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moeloojad?

 Võrkpalli Eesti meistrivõistluste 
I liiga mäng Kuressaare VK Avos 

- TTÜ II. Play-off. 
Foto: Raul Vinni/Oma Saar

Teated

 5. aprillil toimus SÜGis maakondlik vendade Liivide luulekonkurss. Konkursil osalejail tuli ette kanda üks Juhan 
või Jakob Liivi luuletus ja üks proosakatkend Liivi preemia võitnud autoritelt vabal valikul. Kuressaare Gümnaasiu-
mist oli väljas enneolematu hulk etlejaid - 22 õpilast. Meie kooli õpilased olid konkursil edukad! Parimad olid noo-
remas vanuseastmes Minni Meisterson (Grand Prix), kes osaleb juba sel laupäeval vabariiklikul konkursil, ja Laura 
Oolup (laureaat); vanemas vanuseastmes Mari-Liis Sepp (laureaat), Argo Sannik (laureaat), Maarja-Liis Mereäär 
(eripreemia), Juta Altmets (eripreemia), Risto Paiste (eripreemia), Piret Spitsõn (žürii märkis ära) , Mart Varik (žürii 
märkis ära). PALJU ÕNNE! Foto: Gustav Kull

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Eve Tuisk 10.4

"On üks koht..."
Kolmapäeval, 7. aprillil 

19.30 on õige koht KG aulas 
11A tuluõhtul. Klassiansam-
bel pakub just Teile enne va-
bariiklikule teatrifestivalile 
sõitu vaadata enda võidu-
tükki, samuti kuulata enda 
klassi etlejaid ja lauljaid.

Kõik ülimal eesmärgil- 
toetamaks 11A sõitu ja osa-
lemist Tartu teatrifestivalil! 
Ootame Teid! Sissepääs 15 
krooni, võimalik aga osta ka 
hõbe-ja kuldpileteid. Kohtu-
miseni kolmapäeval!

11.A klass

Tubli, 
Mihkel!

5.-12. aprillini toimuvatel 
võrkpalli Euroopa juunio-
ride  meistrivõistluste ala-
grupiturniiril Portugalis on 
Eesti juunioride koondvõist-
konda arvatud meie kooli 12 
b klassi õpilane Mihkel Ta-
nila.

Hoiame Mihklile ja Eesti 
koondisele pöialt!

Sirje Metsküll 

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Külalis Öpilasesindused
2. Lasteraamatupäev
3. Minifilmi festival 

Otsused:
1. Kahele külalis ÖE-le 

tutvustame 16.-17.04 KG-d, 
meie ÖE tegevusi ning ka 
Kuressaare linna. 

2. Raamatuid saab vahe-
tada ka järgmisel teisipäeval! 
Ole kohal!

3. Minifilmi festival hak-
kab iga päevaga lähema-
le jöudma. See toimub 15.04 
kell 17.00. Köik osalejad saa-
vad klassidevahelises arves-
tuses boonuspunkte.

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

Juht tänab
Suur tänu Raili Kaubile ja 

kõigile tema abilistele suure-
joonelise moeshow korralda-
mise eest!

KG juhtkonna nimel 
Maidu Varik 

Endel Tustit ja KG korvpalli 
meeskond-Eesti Koolispordilii-
du MV II koht korvpallis

Gabriel Sepp
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Loeb,  
mida loed 
Lugemissoovitus
„Ülemiste vanake“
Arvo Valton
Kirjastanud OÜ Piktograaf, 2008

Kõikide tõsieluliste ja sü-
gavamõtteliste romaanide 
keskel, mis meil saadaval, on 
vahelduseks hea kätte võt-
ta ka üks lihtne ennemuistne 
lugu Ülemiste vanakesest.

„Ülemiste vanake“ on le-
gend tänapäevases vormis. 
Tõeliselt tähelepanuväär-
ne teos nii sisu kui välimuse 
poolest. Ja tohutu panus ees-
ti rahvuskirjandusse pärast 
Kreutzwaldi, kes viimati ve-
tevana tegemisi kajastanud. 
Mulle meeldis raamatu hu-
moorikas, samas kerge stiil. 
Juba raamatu kujundus ja il-
lustratsioonid Jaan Tamm-
saare poolt on niivõrd pil-
kuköitvad, et raamatut on 
raske käest panna. Ja lugema 
asudes läheb kõik juba ühe 
hooga.

Raamatu tegevus toi-
mub hilisel keskajal Tallin-
nas ja selle ümbruses. See 
räägib kalurist Vambost, kes 
saatuse tahtel päästab jääau-
gust linnapreili, oma tuleva-
se kallima ja abikaasa. Koos 
võitlevad nad armastuse ja 
usu eest, mida linnarahvas 
kuratlikuks peab. Veteva-
na, haldjad ja metsavaimud 
on neile elu jooksul mitme-
ti abiks. Sõja saabudes saab 
Vambo aga ise võimaluse 
asuda Ülemiste valitseja ko-
hale ja nende elu jätkub vee-
aluses maailmas oma kohus-
tusi täites.

Ülemiste seadus näeb et-
te: „Uputada Tallinna linn, 
kui see valmis saab.“ Üle-
miste vanakese igaaastane 
ülesanne on käia Tallinna 
väravatel ja küsida, kas linn 
on valmis. Samas kohustab 
linna seadus küsijale vasta-
ma, et linn ei ole valmis. Nii-
kaua, kui Tallinn veel val-
mib ja kasvab, vajab ta ka 
Ülemistet. Igavesti seega. Ja 
ausalt öeldes, lugenud läbi 
loo Ülemiste vanakesest, tek-
kis kohe mõte, et ka järve jää-
le kukkunud lennuki päästis 
seesama vetevana.

Kristina Oolu, 
12.C 

9.b klassireis Stockholmi
Vaheaja esimesel päe-

val, 20. märtsil, asus ter-
ve 9. b klass koolimaja eest 
pealinna poole teele, siht-
punktiks jõuda kruiisilaeva-
le Baltic Queen. Pärast mõ-
netunnist bussisõitu olimegi 
jõudnud sadamasse. Olime 
kõik seda päeva kaua ooda-
nud, sest mitte kunagi, kõigi 
nende üheksa aasta jooksul, 
ei olnud me veel terve klas-
siga reisimas käinud. Neid 
kolme päeva, mis koos veet-
sime, võiks nimetada tõeli-
seks klassilõpureisiks. Par-
dale jõudes otsisid kõik üles 
oma kajutid ning sõit Rootsi 
poole võis alata.

Alguses tundus laev suur 
ja võõras, aga kui juba natu-
ke sai ringi uuritud, jäid pal-
jud koridorid, poed, söögi-
kohad ja ka klassikaaslaste 
kajutid päris hästi meelde. 
Tekkis tunne, nagu me ei 
sõidakski Rootsi poole, sest 
laeval oli kohutavalt palju 
saarlasi. Just nii nagu sõidul 
praamiga Kuivastust Virtsu.  

Nagu klassireisidel ikka, 
tuli ka meil sõita palju bus-
siga. See ei häirinud kedagi, 
sest Stockholmi vahel bus-
siga tiirutades näeb ju pal-
ju rohkem linna, kui liht-
salt poodides ringi tormates. 
Meie, saarlaste bussijuhiks 
oli hiidlane. Meil oli ka giid, 
kellel juhtus kogemata väi-
ke äpardus. Ta oli kuupäe-
vad sassi ajanud ning arvas, 
et meie ekskursioon on alles 
nädala pärast. Tema peale 
kurjaks ei saanud keegi. Ko-
hale ta tuli, küll väikse hili-
nemisega, aga linna ta meile 
tutvustas ning kuulsime pal-
ju huvitavaid lugusid Stock-
holmi kohta. Giid rääkis eri-
nevate losside ja tähtsate 
hoonete ajaloost. Möödusi-
me kortermajadest, millest 
ta rääkis huvitava loo. Ta 
palus meil vaadata vasaku-
le poole, teise korruse aken-
desse. Seal pidavat elama tä-
nava suurimad kuulujuttude 
levitajad. Akendele olid ase-
tatud peeglid, suunaga täna-
va poole, mis olid selleks, et 

saada parim ülevaade täna-
vale ja seal toimuvale. Ja loo-
mulikult selleks, et hiljem 
edasi rääkida. 

Nagu turistidel kombeks, 
külastasime muuseume. 
Muuseumis saime lähemalt 
uurida suurt Vasa laeva, mi-
da on säilitatud eksponaa-
dina. Seal oli erinevaid vi-
deosid ning väljapanekuid, 
mida vaadata. Kui muuseu-
mile oli tiir peale tehtud, sai-
me teada, et kui me kohe 
klassi kokku ajame, läheme 
linna poodidesse. Hakkasi-
me mööda muuseumi klas-
sikaaslasi otsima, õnneks see 
ei võtnud kaua aega. Suun-
dusime linna poole. Linnas 
läksid kõik oma teed. Lõ-
puks sai ostud tehtud ning 
sellele järgnes bussisõit ja 
relvamuuseumi külastus. 
Selles muuseumis olid väl-
ja pandud erinevad relvad, 

raudrüüd ning kroonijuvee-
lid. Muuseumis lubati selga 
proovida raudrüüd ning sõi-
ta tõllas.

Paljude klassikaaslaste, 
kui just mitte kõikide, jaoks  
oli see reis kõige parem ja 
meeldejäävam, mis üldse ol-
nud on. Loomulikult mängis 
rolli ka see, et kohale oli tul-
nud terve meie klass ja me 
oleme koos viimast aastat. 
Kindlasti suured tänud kõi-
kidele lapsevanematele, kes 
võimaldasid kõigil kaasa 
tulla ning suur aitäh ka klas-
sijuhatajale ja kahele ema-
le, kes jaksasid meie kõigiga 
koos need kolm päeva vee-
ta.  

Laura Gerassimova ja 
Age Antonenko, 9b

Stockholmi  tänav
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KG Tervisenädal toimub 12.-15. aprillil
Tervisenädalal osalevad  

KG 1.- 12. klasside õpilased. 
Ürituse eesmärk on tähis-
tada maailma tervisepäeva 
(7.aprill) ja üleriigilist sü-
damenädalat (19.-25.aprill.) 
Erinevate üritustega teavita-
da õpilastele tervise tähtsust 
ja näidata võimalusi iga-
ühele oma tervise eest hoolt 
kanda. Luua koolis eeldused 
tervisliku koolikeskkonna 
loomiseks.

Tegevused: Ajalehes 
Meie KG ilmub kirjutisi soo-
vitustega südant tugevdada. 

Kõik õpilased võtavad 
kaasa õhupallid, puhuvad 
need täis, kirjutavad pallide-
le oma soovi tervisele ja vis-
kavad pallid 215 klassi ees 
asuvasse klaastuppa.

Kooli sööklas: menüü on 
jätkuvalt tervislik. 

Õpetajate toas pakub 
kooli söökla värskeid puu-
vilju.

Ajakava: (klassidevahe-
lisse arvestusesse minevad 
üritused on märgitud *)

Esmaspäev, 12. aprill

vahetundidel - kooli iga 
õpilane võib täis puhuda 
kaasavõetud õhupalli, sellele 
kirjutada oma  SOOVI TER-

VISELE ning seejärel saata II 
korruse klaasboksi. 

1.-3. kl. klassidevaheline 
tervise ja esmaabi viktoriin * 
(võistkonnas 3 õpilast)

kell 13.45 aulas 4.- 12. 
kl. klassidevaheline esma-
abi viktoriin* (võistkonnas 3 
õpilast)

Teisipäev, 13. aprill

kell 14.45   aulas - 8a 
ja 8b kl õpilastele loeng „Ui-
mastid ja noored“. Lektor  
kriminaalpolitseinik Veigo.
Väli ja Priit Sepp

5.- 7. klasside õpilaste-
le tutvustavad gümnaasiu-
mi õpilased terviseteemalisi  
uurimistöid

5. klasse külastavad nar-
kokoerad

Kolmapäev, 14. aprill

kell 8.10 aulas - 10 klassi-
dele loeng „Uimastid ja noo-
red“. Lektor kriminaalpo-
litseinik  Veigo.Väli ja Priit 
Sepp

vahetundidel - II korru-
sel (215 klassi ees) kooli es-
maabiringi liikmed näitavad 
omaloomingulisi   pilte es-
maabi andmisest erinevate 
õnnetusjuhtumite puhul

kell 13.00 aulas – elus-

tamiskursus 9 b klassile
kell 14.00 aulas - elus-

tamiskursus 9 a klassile
kell 15.00 kooli sööklas  

4.- 7. ja 8.- 10.kl võistkonda-
dele kokkamisvõistlus „Ter-
vislik  hommikusöök, mis ei 
vaja keetmist“  Igast klassist 
osaleb kuni 3 võistlejat.  

Neljapäev, 15. aprill

 Kell 8.00 - 12. 00 õpeta-
jatel ja sihtasutuse töötaja-
tel arsti kabinetis väikese 
tasu eest võimalik  anda ve-
reproovi kolesterooli mää-
ramiseks  (Parimad tulemu-
sed kolesterooli määramisel 
tulevad, kui enne ei ole söö-
nud).

kell 15.00 linna spor-
dihoones – algab klassideva-
heline võistkondlik karika-
võistlus  kõrgushüppes 4.- 6. 
klassidele, 

kell 16.20  7. - 9. klasside-
le ja 10.-12. klassidele* 

Võistkonnas 2T+ 2P, kelle 
tulemused liidetakse ja selle 
järgi selgub klasside pare-
musjärjestus.

Sirje Metsküll, 
KG Tervis juht

Kuidas toiduga tervist hoida?
Söö vähemalt 5 portsjo-

nit puu- ja köögivilju päe-
vas. See tundub olevat suur 
hulk, aga tegelikult piisab, 
kui toidukordade vahepeal 
mõni õun, banaan või pirn 
põske pista ja ideaalne päe-
vanorm on täidetud. 

Proovi juua võimalikult 
vähe karastusjooke ja roh-
kem mahla ning vett. 

Eelista kala ja linnuliha 
loomalihale. 

Eelista keedetud ja hau-
tatud toite praetoitudele. 

Viimased uuringud näi-
tavad, et varasem arusaam, 
et tohib süüa vaid 2 muna 
nädalas, ei vasta tõele. Ar-
vatakse, et süüa võib hoopis 
kuni 1 muna päevas, v.a. ini-
mesed, kellel on kolesteroo-

liga probleeme. 
Söö suvel võimalikult 

palju kodumaist värsket 
kraami, et pimedaks perioo-
diks vitamiine varuda. Tal-
vel poest ostetud välismai-
ne puuvili pole pooltki nii 
väärtuslik kui kodumaine 
värske. 

Ära joo rasvatut, vaid 
2,5%-list piima, sest nii saad 
vajalikud toiteained kätte, 
mis rasvatul piimal puudu-
vad. 

Tervisliku toitumise 
A&O – söö mitmekesist toi-
tu. Ära jäta ühtegi toidu-
gruppi oma menüüst välja, 
sest tervise aluseks on kõi-
gi ainete koostoimimine. 
Kui mõni nendest välja jätta, 
muutub ka teiste kasulikkus 

poolikuks.
Noore inimesena oma 

tervise peale eriti ei mõtle. 
Kui tervislik toitumine on 
aktuaalne, siis pigem kaalu-
langetamise nimel. Samas ei 
saa tõmmata võrdusmärki 
kaalulangetamise ja tervisli-
ku toitumise vahele. Dieedid 
on enamjaolt liiga ühekülg-
sed ning ei avalda pikaaja-
list mõju kehakaalule, küll 
aga tervisele. Kui sa tahad, 
et vanemas eas oleks jaksu 
ja energiat tegutsemiseks, 
pead juba praegu selle nimel 
vaeva nägema. Toitu tervis-
likult, liigu piisavalt ja hoia 
vaimu positiivsena, nii saad 
ka paarikümne aasta pärast 
täisväärtuslikku elu nauti-
da. 

Hoia oma 
südant! 

Kas sa teadsid, et Ees-
ti alla 65 aastased elanikud 
on südamesuremuse näita-
ja osas Euroopa Liidus esi-
kohal? Veelgi hirmutavam 
on fakt, et varem vaid täis-
kasvanutel avaldunud süda-
mehaigused on hakanud esi-
nema ka lastel. Selles ei saa 
kahjuks süüdistada kedagi 
teist kui meie endi eluviise.

Südamehaiguste tekki-
mise peamisteks põhjusteks 
on liiga rasvane toit, liiga 
vähene juur- ja köögiviljade 
söömine, mitteaktiivne elu-
viis ja suitsetamine.  Kõik see 
tekitab südame veresoon-
te lupjumist ning kuna sü-
dame veresooned on ainult 
paar millimeetrit laiad, võib 
juba väiksemgi ummistus ol-
la eluohtlik. Seda eriti siis, 
kui veresooni ahendavad li-
saks kõrge vererõhk ja suit-
setamine.

Väikesed abistavad sam-
mud

Südame eest saad hoo-
litseda vaid sina ise ja mil-
line aeg oleks alustamiseks 
ideaalsem kui käimasolev 
südamenädal. Süda on tä-
nulik ka väikeste sammude 
eest, mida tema ja seeläbi en-
da heaks teed:

1. Viibi rohkem värs-
kes õhus ja liigu võimalikult 
palju jala. Eriti nüüd, kui il-
mad hakkavad üha roh-
kem õue meelitama ning et-
tekääne suurtest kulutustest 
spordiklubis enam ei toimi.  
2. Vähenda praetud ja rasva-
se toidu koguseid oma iga-
päevamenüüs. Keegi ei käsi 
neist täielikult loobuda, kuid 
kindlasti peaks sellised toi-
dud olema haruldased, mitte 
peamised valikud toidulaual. 
3. Piira soola tarbimist 
ja avasta enda jaoks eri-
nevaid maitseaineid.  
4. Iga toidukorra juures 
võiks olla midagi värsket. 
5. Suitsetamine vähendab 
kuni 10 aastat sinu elueast. 
Enne   sigari süütamist mõt-
le, mitmest elupäevast sa 
seeläbi loobud. 

Allikad: Eesti Südameliit, 
Tervise Arengu Instituut, 

Terviseleht
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Kommenteerib mullune võitja
4.-6. klass

I koht – 5a „Teksa pliksid“ 

Kohe püüdis pilku vei-
nipudeli korkidest kaelae-
he. Kollektsiooni juures oli 
tähelepanu pööratud ka de-
tailidele, isegi jalanõud olid 
teksariidest. Särtsu lisasid 
värvilised lipsukesed.

II koht – 6b I “Müsteerium”

Must ja lilla – alati hea 
värvikooslus. Mina kui kin-
gainimene oleksin ehk ilusa-
te kleitide juures rohkem et-
te kujutanud kingi. Teisalt 
oli aga näha, et ketsid antud 
kollektsiooni juures oli taot-
luslik valik ning sobisid häs-
ti nii meigi kui muusikaga.

III koht – 6b II „Hot spots“ 

Tingituna saabunud ke-
vadest oli mõnus näha laval 
erksaid värve. Plusspunktid 
küünelaki värvivaliku eest.

7.-9. klass

I koht – 7a „Šokk“

Väga super idee! Esimese 
modelli lavale astumine te-
kitas wow-efekti. Mõnusalt 
naturaalne ja villane. Üks 
lemmikutest!

II koht – 8b „Toile de jean“

On näha, et teksa on tões-
ti sel kevadel moes. Ühtne 
kollektsioon. Eriti jäi silma 
Tairica kantud kleit. Väga 
ilus!

III koht – 9b II „Unknown“

Pilkupüüdev punane 
ning säravad litrid. Eral-
di võiks välja tuua kindlas-
ti vöö, kus Muhu muster oli 
kaetud litritega. Midagi uut! 

10.-12. klass 

I koht – 10c „Vintagraph“

Pits ja satsid – armsalt ro-
mantiline ja naiselik stiil. Nii 
mõnegi riideeseme võiks ka 
oma garderoobi lisada.  Ar-
van, et tüdrukud ise ju-
ba teavad, mille kallal tuleb 
veel natuke nokitseda :)

II koht – 12c I „Kunst kuu-
lub rahvale!“

Täiesti Siirilik kollekt-
sioon ja seda vägagi posi-
tiivses võtmes. Kleidid, mis 
tõepoolest tõid muige näole 
oma lustakate multikatege-
lastega. Hea on näha, et ini-
mene ajabki täiesti oma rida, 
kusjuures see mõjub! 

III koht – 10c “Panin pirni” 

Kõik moodustas ühtse 
terviku – muusika, lavas-
how, meik ja rõivad. Hea 
idee: kasutada midagi eba-
harilikku, isegi ulmelist riie-
te kaunistamiseks.

Grand prix – 10a „Reebus“

Totaalne lemmik. Vaiel-
damatult õhtu parim kollekt-
sioon! Isiklikult tuli silme et-
te Louvre’i kunstimuuseum. 

Võlus oma lihtsusega. Mit-
te midagi ei olnud puudu 
ja midagi ei olnud üle.  Sa-
mas oli olemas see seletama-
tu miski, mida just ongi vaja. 
Aitäh Laurale tõelise elamu-
se eest!

Show oli taaskord fan-
tastiline! Kiitus minu poolt 
kõigile tegijatele. Tean väga 
hästi kui raske on kooli kõr-
valt leida aega kollektsiooni 
loomiseks. Lennukaid ideid 
edaspidiseks! 

Ja suur-suur aitäh õp. 
Railile, kes mind kollekt-
sioone hindama kutsus. See 
oli suur au.

Maris Tustit, 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 

tudeng, KG Look 2009 võitja, 
SuperNoova 2009 finalist

KG LOOK 2010
Grand Prix

10a  kollektsioon REE-
BUS, autor Laura Saks
10.-12. kl.

I koht 10c VINTA-
GRAPH, autorid Linda 
Lapp, Agne Vaher

II koht 12c I  KUNST 
KUULUB RAHVALE!, autor 
Siiri Kaseorg

III koht 10c PANIN PIR-
NI!, autorid Merilin Nõgu, 
Kadri Kula, Elisabet Välbe, 
Kai Kreos, Anett Sirgo
7.-9. kl.

I koht 7a ŠOKK, autorid 
Liisi Kippak, Maarja Top-
laan, Laura Põder

II koht 8b TOILE DE JE-
AN, idee autor Kätlin Nõgu

III koht 9b II UNK-
NOWN, autorid Marie Hein, 
Kätlin Koit, Laura Gerassi-
mova, Estella Avik
4.- 6. kl.

I koht 5a TEKSA PLIK-
SID, autorid Karolin Kärm, 
Liis Kubits

II koht  6b I  MÜSTEE-
RIUM, autorid Loore Pihlas, 
Greta Virves

III koht HOT SPOTS, au-
torid Meeri Martinson, Hel-
mi Lõhmus, Raili Ots, Stella 
Soosaar, Helena Rahu 4.-6. kl. I koht „Teksa Pliksid“ (5a) Fotod: Gert Lutter
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Taavi Turk arvab moest

La Table Elite (11A)

Üldmulje kollektsioo-
nist oli hea, riided ilusad 
ja viimistletud. Tekstuurid 
ning värvigamma olid pai-
gas, kuigi riietes polnud ot-
seselt midagi , mis publikut 
olleks üllatanud, šokeerinud 
või muidu tardumusest ära-
tanud. Noormeeste värvi-
tud kingad olid huvitavad, 
aga natuke halvasti lahenda-
tud. Modellid aga jäid veidi 
puiseks ja  noormeeste eba-
mugavustunnet oli publi-
kuni tunda. Kui natuke asja 
viimistleda kannaks osasid 
asju isegi.

NB! Omalt poolt soovi-
taks lisada ka samas stiilis 
(läbi pitsi vms lastud värv) 
meik ning huvitavamad 
soengud, mis annaksid kol-
lektsioonile sootuks uue hin-
gamise.

Fhose (12D)

Riided olid ühtaegu kanta-
vad, intrigeerivad ja orgi-
naalsed, ent samas kuidagi, 
vabandust väljenduse eest, 
magedad. Idee ja teostus on 
head, aga kuidagi jäi silma 
detailivähesus ja komplek-
tide üheülbalisus. Põhi on 

hea ja kollektsioon oskusli-
kult valmistatud, ent soovi-
taks maakondlikuks moes-
howks lisada komplektidele 
detaile ja aksessuaare, mis 
tooks iga mudeli eripära 
välja ja kergitaks esile origi-
naalse materjalivaliku, mis 
kohe kindlasti ei tohiks jää-
da neutraalseks fooniks ka-
rusnahale. Heast küljest 
tooks ära modellide ühtla-
se taseme, mis tähendab, 
et  keegi ei jää varju ja üks-
ki komplekt ei jää dominee-
rima.

Reebus(10A)
Suurepärane värvi- ja 

materjalivalik, lõiked ele-
gantsed ja kantavad, ent la-
hendatud ebakonventsio-
naalses stiilis, mis muudab 
kõik komplektid omaet-
te taieseks, ometi lõhkuma-
ta üleüldist kompositsiooni. 
Modellitöö suurepärane, la-
vashow stiilselt minimalist-
lik. Samuti juhin tähelepanu 
hästivalitud jalatsitele! Kin-
del lemmikkollektsioon.

NB! Maakondlikul soo-
viks kindlasti näha kahte-
kolme täiendavat mudelit, 
potentsiaali on meeletult ;)

Panin pirni! (10C)

Pimedas helendavad 
soengud  ja publikuni too-
dud intrigeeriv lavaline vaa-
temäng olid originaalsed ja  
hästi lahendatud. Samuti oli 
tugev üleüldine idee. Kahju 
ainult, et riided pettumuse 
valmistasid.  Enamus komp-
lekte olid häirivalt sisutüh-
jad ning fantaasia- ja koha-
ti maitselagedad. Värvivalik 
väga julge, kuid kahjuks jäi 
mulje, et muud toonid oleks 
ehk  pisut enam tuge pak-
kunud. Positiivse külje pealt 
võiks öelda, et modellid olid 
head ning samuti võiks ära 
mainida meigi, mida võiks 
maakondlikuks konkursiks 
küll natuke rohkem üle vin-
di keerata.
Tripetron (11C)

Hästivalitud materjalid, 
läbivalt hea teostus ning üli-
malt merilinheinsoolikult 
kokkusobitatud toonid ja 
lõiked. Ometi jättis kollekt-
sioon natuke pooliku mul-
je. Naistejalatsid olid ilusad 
ja kollektsiooni hästi istu-
vad, meesmodell oleks just-
kui omaenda jalavarjud jal-
ga unustanud. Kui natuke 
asja täiustada ja lisada täien-
davaid mudeleid ning silma-
püüdvaid detaile, siis võib 

KG LOOK 2010
Eripreemiad:

Parim moejoonis • 
Karolin Kärm 
Parim meesmodell • 
Mihkel Vendel
Parim naismodell • 
Tairica Taavita
Hipi eripreemia • 
Laura Oolup
Käsitöö eripreemia • 
Estella Avik
Tulevikulootuse preemia • 
Jane Kaju
“Tuult tiibadesse!” pree-• 
mia Kristiina Purga
Taaskasutuse eripree-• 
miad FOLKARDIN, 9b I; 
KAMPSAD, 5b
Originaalse värvilahen-• 
duse preemia WOLA, 8a
Naiselikkuse eripreemia • 
SELEŃE, 9A
Meestemoe eripreemia • 
LA TABLE ELITE, 11a
Originaalse materjali eri-• 
preemia FHOSE, 12d
Idee eripreemia  • 
TRIPETRON, 11c 
Vaimsuse eripreemia • 
MIMIR, 12c II

Minu  suured tänusõnad 

1. KG LOOK 2010 mees-
konnale: Anneli Meisterson, 
Renate Pihl, Tiia Leppik

2. Žüriile: Inga Teär, He-
li Jalakas, Maris Tustit, Rena-
te Pihl, Tiia Leppik, Maidu 
Varik,Tiia Kütt

3. „Kaotatud asjade kol-
lektsiooni ettevalmistajate-
le“ : Kaarin Peet, Kristel Sa-
lumaa

4. Helitehnik Madis Aa-
vikule 

5. Fotograafidele: Riivo 
Matt, Gert Lutter

6. Filmijale Arvi Tanilale
7. Õhtujuhtidele: Elina 

Kadaja, Ronald Valgelin
8. Õpilastele, kes aitasid 

konkusrssi korraldada
9. Konkursi toetajatele: 

Imbi Juuksurisalong, Lõn-
gapood, Saare Maavalitsus, 
Tervisesalong Karmen , Ins-
pira

10. Kõigile tublidele kol-
lektsiooni autoritele, õmble-
jatele ja modellidele

11. Lapsevanematele
12. Toredale publikule

Raili Kaubi, kunsti- ja 
käsitööosakonna juhataja

10.-12.-kl. I koht „Vintagraph“ (10c)
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olla tegemist kõvasti üle 
keskmise kollektsiooniga, 
praegusel juhul jäi see küll 
mõnede tugevamate varju. 

NB! Kollektsiooni süüvi-
mist häiris meesmodelli eba-
kindlus. Ehk oli asi vaata-
ja silmades, kuid vähemalt 
mulle tundus, et ta ei suuda 
enda komplekti välja kanda.

Kunst kuulub rahvale! 
(12C)

Ilusad ja kantavad rii-
ded, oskuslikult konstruee-
ritud disainid - lõigete poo-
lest andis enamusele silmad 
ette. Värvivalik oli natuke 
killustatud, kohati lausa häi-
rivalt. Ometi on tegemist tu-
geva ning hästi läbimõeldud 
kollektsiooniga, mis kind-
lasti ka maakondlikul kooli-
moel ilma teeb ja miks mitte 
ka muudel moeüritustel üles 
astuda võiks.  Modellid aga 
just ei hiilanud enda oleku-
ga laval.

Mimir (12C)

Väga omapärane lähene-
mine teemale ja läbivalt üht-
lane teostus. Materjaliva-
lik oli hea, kuid ometi oleks 
soovinud hallile metallikrii-
dile paremat toestust, ku-

na praegusel juhul jättis see 
laval odava mulje (võib-ol-
la oligi see taotluslik?).  Pa-
rim väljend kirjeldamiseks 
oleks ehk „harju keskmine“: 
ei ole otseselt midagi ette 
heita, aga samas ei hiilanud 
kollektsioon laval ka millegi 
erilisega.

Vintagraph (10C)

Elegantsed ja naiselikud 
disainid, modellitöö hea. 
Kiidaks moeloojat erine-
vat värvi satside kokkuso-
bitamise eest - see õnnestus 
ideaalselt.  Kasutatud kan-
gad olid positiivseks ülla-
tuseks, kuna sellist kangast 
on väga raske välja mängi-
da, ometi oli moelooja selle-
ga suuremalt osalt hakkama 
saanud (kui mõned näotud 
kortsud ja halvastiistuvad 
riideesemed välja arvata) . 
Absoluutseks lemmikmu-
deliks oli satsiga pliiatssee-
lik ja satsidega triiksärk, mis 
oli oskuslikult kombineeri-
tud massiivse pildiraamist 
aksessuaariga. Samuti lõid 
hinge kinni modelli jalatsid- 
selliste kingade eest lööks-
müüks nii mõnigi neiu oma 
hinge kuradile. Üldmulje oli 
luksuslik ja kaunis, kuid sil-

ma riivas ühel modellil sel-
jas olnud koledasti kortsus 
ja näotu pika sabaga jurakas, 
mis kohe kindlasti kollekt-
sioonile midagi head juurde 
ei andnud.

NB! Omalt poolt soo-
vitaks otsida lühikest sat-
sikihtidest koosnevat klei-

Taavi Turk arvab moest

ti kandvale modellile vähe 
kõrgemate kontsadega ja-
latsid, ta oli teiste, pikemate 
modellide seas liialt lühike 
selle sõna kõige feminiinse-
mas ja elegantsemas mõis-
tes.

Taavi Turk, 
finalist saates “Teler TV”,  

konkursi MoeP.A.R.K võitja

KG Look 2010 Grand Prix „Reebus“ (10a)

10.-12.-kl. II koht “Kunst kuulub rahvale!” (12c I)7.-9.kl. I koht „Šokk“ (7a)

Meie KG, 7. aprill 2010
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Suurel reedel toimus meie kooli järgmise CD tarvis järjekordne salvestus. Pika päeva tulemusena sai linti 
19 laulu. Suur tänu kõigile vaevanägijaile! Pildil tütarlastekoor Vocaliisa, foto Mihkel Koppel.

Külasta Euroopa Liidu liikmesriike
Kutsume teid osalema 
traditsioonilisel Euroo-
pa Päeva üritusel „Päeva-
ga läbi Euroopa!”, mis toi-
mub laupäeval, 8. mail kell 
11.00–17.00 Tallinnas. 

„Päevaga läbi Euroopa!” 
on tasuta meelelahutusüri-
tus, mis pakub huvilistele 
võimalust külastada Euroo-
pa Liidu liikmesriikide saat-
kondi ja Euroopa Liidu ma-
ja ning millega tähistatakse 
Euroopa päeva.  Ürituse 
keskmes on kogupereüritus 
Tammsaare pargis. 

2010. aasta on Eestis lu-
gemisaasta ning sestap on 
tänavuse „Päevaga läbi Eu-
roopa!” peateema KIRJAN-
DUS. Kõikides ürituskohta-
des toimuvad päeva jooksul 
mitmesugused tegevused: 
kohtumised, näitused, et-

teasted, viktoriinid ja män-
gud. Need saatkonnad, kes 
enda hoones üritusi ei kor-
ralda, tutvustavad oma rii-
ki ja kirjandust Tammsaare 
pargis. Euroopa Liidu majas 
saavad lapsed osaleda taas-
kasutus- ja kirjandusteema-
listes töötubades. Põnevust 
ja tegevust jätkub nii väikes-
tele kui suurtele!

Avatud uste päeva kesk-
mes on passimäng, kus män-
gijad peavad koguma temp-
leid üritusel osalevatest 
saatkondadest. Templid ko-
gutakse mängupassi, mida 
saab küsida ükskõik milli-
sest mängus osalevast asu-
tusest või Tammsaare par-
gist. Passis on info ELi kõigi 
liikmesriikide kohta ning li-
satud on ka Tallinna kaart, 
mis hõlbustab saatkondade 

leidmist. Mängijad küsivad 
igast külastuskohast temp-
li ning passid, mille omani-
kud koguvad päevaga kok-
ku kõigi mängus osalevate 
riikide saatkondade temp-
lid, osalevad suures loosi-
mises. Kolm peaauhinda on 
reisitšekid Euroopasse väär-
tuses 15 000, 10 000 ja 5000 
krooni (võitja valib aja ja ko-
ha). Lisaks loositakse välja 
hulgaliselt väiksemaid au-
hindu saatkondadelt!

8. mail kell 17.00 - 20.00 
toimub Vabaduse väljakul 
Euroopa päeva peaüritus 
"Suur prõmm!" - luulevõist-
lus, kus Euroopa autorid 
esitavad teatraalses vormis 
oma loomingut, mida hin-
dab publiku seast valitud 
žürii. Õhtut juhivad Do-
ris Kareva ja Üllar Saare-

mäe, muusikalised vahepa-
lad on Chalice'ilt, AveNuelt 
ja teistelt tuntud esinejatelt.  
Üritus toimub Eestis esma-
kordselt ja seda korraldatak-
se koostöös Eesti Kirjanike 
Liidu ning Tallinn Kultuu-
ripealinn 2011 SA`ga kir-
jandusfestivali "HeadRead" 
raames.

Usume, et tänavune Eu-
roopa päev annab hea või-
maluse koguda uusi teadmisi 
Euroopa riikide, kirjandu-
se ja rahvusvaheliste organi-
satsioonide kohta.

Ootame aktiivset osavõt-
tu ning oleme tänulikud, kui 
leiate võimaluse info levi-
tamiseks oma õpilaste seas. 
Kohtumiseni 8. mail! 

Lisainfo: 
www.euroopapaev.ee

Fotokonkurss 
“Lugemist täis elu”

Hei, fotograafiahuviline õpi-
lane, õpetaja, kooli töötaja, lap-
sevanem! Too 12. aprilliks koo-
li raamatukokku või eesti keele 
vaheruumi 302 foto, kus on ku-
jutatud Kuressaare tuntud ini-
mest või meie kooli õpetajat-
õpilast, keda on pildistatud 
raamatuga, mis on talle mõnel 
ajahetkel olnud oluline ja huvi-
tav. Fotoga olgu kaasas kaaski-
ri, kus lühike seletus, kellest ja 
miks selline pilt, ning võistleja 
andmed.

Konkursitööde põhiformaa-
diks on 10 x 15 cm või 20 x 30 
cm. Ühelt autorilt ootame kuni 
3 fotot paberkandjal!

Fotodest tehakse näitus ja 
need tagastatakse pärast näitu-
se lõppu.

PARIMAID AUTASUSTA-
TAKSE!

Meie KG, 7. aprill 2010
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)

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) Korrektuur eesti keele osakond
Merle Rekaya

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit
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1a 23 21 100 91,3
1b 24 24 100 100 
1c 24 24 100 100 
2a 24 21 100 87,5
2b 24 22 95,8 91,7
2c 24 20 100 83,3
3a 24 17 100 70,8
3b 24 14 100 58,3
1.-3.kl 191 163 99,5 85,3
4a 25 17 96 68 
4b 24 14 100 58,3
5a 24 11 100 45,8
5b 24 15 100 62,5
6a 28 24 100 85,7
6b 27 16 100 59,3
4.-6.kl 152 97 99,3 63,8
7a 27 9 88,9 33,3
7b 26 10 100 38,5
8a 27 16 100 59,3
8b 30 8 86,7 26,7
9a 33 12 97 36,4
9b 34 11 94,1 32,4
7.-9.kl 177 66 94,4 37,3
1.-9.kl 520 326 97,7 62,7

Õppetöö 
tulemused 
3.veerandil

Märkus: õppeedukuse 
%, s.o. vähemalt rahuldavalt 
edasijõudvate õpilaste prot-
sent õpilaste üldarvust

kvaliteedi %, s.o. hinde-
le "5" ja "4" õppivate õpilaste 
protsent õpilaste üldarvust

Koostas: Anu Saabas, 
õppealajuhataja

III õppeveerandil väga hea ja hea 
õppeedukusega õpilased

1A: Liisa Alpstål*, Kätlin Hiiuväin*, Sharlee Järvelaid*, Harald Nurmik*, Merzeede Liis Ork*, Kätriin 
Põld*, Liisabel Rang*, Markus Salundi*, Anna Lee Schiff*, Richard Tamsalu*, 1b: Lotta Meet*, Bret 
Nepper*, Joosep Praks*, Merili Tuvi*, 1c: Mari Kallasmaa*, Martin Kamm*, Ervin Kubits*, Sandra 
Kuusk*, Anni Lember*, Hugo Püüa*, 2A: Marcus Kask*, Jan Robin Lauk*, Grete Neilinn*, Gretten 
Vaga*, Jan-Erik Vahter*, Sander Berens, Henry Lehtsi, Rebeca Lember, Diana Ley, Maria Mändmaa, 
Kendra Rand, Mariann Rehesaar, Annabel Sagor, Karl Sirel, Juhan Soon, Matis Vahter, 2b: Katarina 
Bortnikov*, Jaanis Kannik*, Märten Lehto*, Tregetter Ling*, Raul Mets*, Laura Nook*, Merilyn Tenno*, 
Eliisa Täht*, Mathias Iilane, Maike Kadaja, Sten-Erik Liiv, Sten Prei, Marcus Põder, Hanna Täht, 2c: 
Sandra Aav*, Rahel Kirs*, Natali Koppel*, Karen Lopp*, Gerly Ots*, Kevin Pärn*, Kristiine Saart*, 
Getriin Teär*, Timmo Toll*, Joonas Õispuu*, Merilin Mälk, Margarete Trumm, 3A: Kerstin Tang*, 
Artur Fredrik Alpsta'l, Brenda Brant, Lisanna Himmist, Rauno Rauniste, Eliise Maripuu, Laes Oskar 
Raun, 3b: Liis Keel*, Lisette Mildret Rang*, Hanna Tammel*, Karl Jõgi, 4A: Sven Mihkel Lember*, 
Hendrik Lillemets*, Patrick Lomp*, Agnes Paju*, Triine Puppart*, Karl-Romet Uljas*, Mona Schiff*, 
Kristin Kask, Daigi Lest, Keith Meitern, Georg Mäeots, Sandra Pilter, Hendrik Putk, Morten Raamat, 
Ann Suurhans, Kettli Tamm, Kristian Vazinski, 4b: Kadi Riin Kanemägi*, Kristjan Mäeots*, Mari 
Tiitson*, Jan-Martin Jäe, Artur Leivategija, Triin Lõhmus, Margaret Naaber, Cristo Prostang, Kateriine 
Püüa, Karl Kevin Rüütel, Grete Salumägi, Merlin Sepp, Karl Jakob Toplaan, Carmen Verhovitš, 5A: 
Brigita Tool*, Grete Kaal, Isabell Kasesalu, Henri Kelder, Liis Kubits, Karolin Kärm, Merit Lehtsalu, 
Ave Mägi, Sander Tiits, Triin Truumure, 5b: Kusti Aavik, Eliisa Maria Kattai, Richard Kesküla, 
Caroly Käspre, Anna-Maria Lest, Risto Lillemets, Gerli Nelis, Greete Paaskivi, Ingrid Pruunlep, 
Tauri Põldema, Kristiina Takkis, Minni Tang, Sandra Teras, Carina Vahar, 6a: Mairi Kaseorg*, Diana 
Kasesalu*, Cäroly Kirs*, Eliis Mets*, Kristine Trei*, Lisete Jõema, Rait Kangur, Kirsti Kask, Kristo 
Kask, Deelia Kuusnõmm, Kristina Liiv, Gert Mandel, Hanna-Liis Mitt, Kätlin Mägi, Siret Mägi, Janis 
Sepp, Sander Tamm, Annabel Tanila, Henry Viirmäe, Johanna Maripuu, Maria Pihlas, Blanche Siirak, 
6b: Gedli Lest*, Meeri Martinson*, Raili Ots*, Kristel Sepp*, Gert Tammel*, Mihkel Šesterikov, Marie 
Erlenbach, Valeria Liigsoo, Helmi Lõhmus, Kaisa Maimann, Sigrid Palts, Loore Pihlas, Joosep Soon, 
Siiri Sünd, Greta Virves, Stella Soosaar, 7A: Meelika Seppel*, Karl-Martin Lember, Reimo Link, Birgit 
Pulk, Heleri Sepp, Krislin Soon, Karmen Tamsalu, Carl Vaher, Laura Põder, 7b: Annaliis Lehto*, 
Joanna Kajak, Hedi Kereme, Trevor Ling, Morten Mägi Ravn, Sissel-Maria Mägi, Liina Salonen, 
Mirjam Tenno, 8a: Riin Nõukas*, Laura Oolup*, Grete Paia*, Brenda Rauniste*, Aili Allas, Anneli 
Antsmaa, Georg Arnold, Jane Kaju, Liis Lepik, Minni Meisterson, Merily Sepp, Kelly Talvistu, Getter 
Vaha , Kati Vahter, Vahur Varris, Birgit Verbitski, 8b: Heelika Aavik, Marleen Kubits, Kadri Pitk, 
Silver Ringvee, Johanna Suurhans, Tairica Taavita, Lilian Truu, Kertu Leesmaa, 9a: Kristiina Avik*, 
Eliise Kõiv*, Kristiin Mets*, Johanna Sepp*, Hanna-Liisa Luik, Riin Oeselg, Merili Põldema, Steven 
Sullakatko, Lisette Toplaan, Ulvar Vahter, Margot Väli, Kristi Reinfeldt, 9b: Kaisa Silluste*, Mihkel 
Aavik, Klair Kivi, Maris Kõrgesaar, Denis Losnikov, Getter Must, Sandra Tulk, Estella Avik, Regine 
Trei, Jaan-Martin Raik, Martin Paalits
* koondhinne ainult „5“
1.kl. Koondhinne vaid „5“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
4.-9.kl. Koondhinne „5“ või „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
2.-3.kl. Koondhinded „5“ või üks „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.

Teated
Teadaanne!

Seoses tõelise kevade ja 
kooli tervisenädala lähene-
misega tuletab KG Tervise-
nõukogu meelde, et koolis 
peab kandma vahetusjalat-
seid. 

Ainult siis püsib meie 
kool puhas ja kena! Lähemal 
ajal hakatakse seda kontrol-
lima!

Sirje Metsküll,  
KG Tervis juht


