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Kõigil asjadel on määratud 
aeg ja aeg on igal soovil päike-
se all.

Aeg on istutada ja aeg on 
üles kitkuda, mis on istutatud.

Aeg on otsida ja aeg on las-
ta kaotsi minna. 

Aeg on nutta ja aeg on 
naerda. Aeg on olla noor...

Toomas Paul
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Õpilaste sünnipäevad

Tambet Kütt 10C 19.02
Tiina Vester 11A 19.02
Kati Niiduväli 11B 19.02
Liina Sepp 8B 19.02
Raigo Põld 4B 20.02
Reino Külaots 11C 21.02
Reimo Rand 8B 21.02
Pille Maripuu 8B 21.02
Aren Tasane 8B 22.02
Erki Riim 8C 22.02
Taavi Mägi 7B 22.02
Marten Truu 5A 22.02
Teele Azarov 6A 22.02
Maarja Jürgens 5C 22.02
Dagmar Tomingas 7D 23.02
Elisa Avik 6C 23.02
Margared Saar 6B 23.02
Mirjam Tenno 1B 23.02
Karli Kaesveld 8D 24.02
Madis Aavik 7A 24.02
Andri Vanem 6B 24.02
Gerda Kaubi 9A 24.02
Kateriin Pani 8A 24.02
Karina Peel 1A 24.02
Andre Rahumeel 7D 25.02
Denis Losnikov 3B 25.02
Tuuli Timm 13B 25.02

Töötajate sünnipäevad

Leili Raadik 19.02
Karin Hütsi 19.02
Katrin Perova 21.02

Juhtkond tänab
Mai Randa ja tei-

si muusikaõpetajaid ka-
raoke võistluse korralda-
mise eest!

Laine Lehtot, Vilma 
Kuigerit ja Tiiu Vööd õpi-
laste hea ettevalmistuse eest 
aineolümpiaadideks.

Marit Tarkinit õpilaste 
hea ettevalmistuse eest kõ-
nevõistluseks.

Mulle meeldib eriline olla... 
nii kõneles Mary Tamsalu 
sõbrapäeval Kuressaare 
Põhikoolis maakonna kõ-
nevõistlusel ja tundis rõõ-
mu, et tähti langeb, järe-
likult konkurents väheneb. 

Konkursilt pälvis Mary 
Grand Prix´i ning võimalu-
se maakonda vabariigis 
esindada.
Iseloomusta end lühidalt.

Olen selline piisavalt 
laisk, lõbus ja muretu.
Kuidas sai sinu kõnele-
ja-, etleja- ja näitlejatee al-
guse?

See esinemisvajadus al-
gas juba lasteaias, kus te-
gin pidevalt igasugust kino. 
Üheksandas klassis vedas 
õpetaja mind kõnekonkursi-
le ja seejärel ka etlema. Kui-
dagi on nii juhtunud, et olen 
siiani laval.
Milline on hea kõneleja 
retsept?

Hea kõneleja eelduseks 
on kindlasti see, et sa tead, 
mida räägid ja ei aja mingit 
jama. Sa pead ise aru saama, 
mida sul öelda on vaja ja ka 
teised peavad seda uskuma 
jääma.
Millised on Sinu suurimad 
eelised kõnelejana? 

Võib-olla , et ma ise tahan 
seda teha. Kui ajada inimene 
vägisi tegema midagi, mis 
teda ei huvita, siis ta ei saa-
gi edukas olla.

Millised on Sinu suurimad 
puudused kõnelejana?

Ma olen selline loge ja jä-
tan kõik asjad viimasele het-
kele. Siis aga ei pruugi kõik 
nii minna, nagu tahaks.
Kas sa lavanärvi tunned? 
Kuidas sellest üle saada?

Ikka tunnen. Ma olen tä-
hele pannud, et mida roh-
kem pabistan, seda paremini 
esinemine läheb. Päris külma 

kõhuga esinema minnes võib 
aga kõik viltu minna. Ega sel-
lest värinast ei saagi üle. Tu-
leb minna lavale ja tunneta-
da momenti, mil rahvas sind 
kuulab ja sa oled tähelepa-
nu keskpunktis. Sel hetkel la-
vanärv väheneb, kuid ei kao.
Milline on sinu suurim 
äpardus?

Eks neid ole ikka juhtu-
nud... (naerab). Eelmisel aas-
tal hakkasin näiteks kõne-
konkursil ise enda vea üle 
naerma ja see mängis mulle 
valusasti kätte. 

Selle aasta etlejatekon-
kursil koosnes minu proo-
satekst mitmest sarnasest 
lõigust, mis tuli erinevate 
emotsioonidega edasi anda. 
Kõige rohem meeldis mul-
le ülbe mehe tegelaskuju. 
See tuli mul väga hästi välja, 
kuid konkursil olin juba la-
valt ära tulnud, kui mul mee-
nus, et lemmikkoht jäi vahe-
le. Olin natuke pettunud. 

Teatrit tehes on samuti 
vahel tekst ära ununenud ja 
siis on ikka laval päris pikk 
vaikus  valitsenud.
Millise tähelepanu osa-
liseks oled saanud tänu 
esinemistele?

See on mõnus tunne, kui 

sõber ütleb:“ Oh, hea töö, 
tubli oled!“ Samuti on to-
re, et minu nägu on koha-
likul tasandil mingil mää-
ral teada. 
Milline on parim kompli-
ment, mille oled saanud 
pärast esinemist?

Kõige šefim juhus oli 
peale kõnekonkursi võitu.  
Sõime sööklas ja direktor 
Toomas Takkis astus möö-
da, näitas näpuga minu poo-
le ja ütles:“Palju õnne,“ ning 
kõndis edasi. See oli vahva.
On sul oma elumoto?

Õnn on see, kui ei pea lii-
ga palju muretsema. Ei ole 
mõtet end teiste muredega 
koormata, endalgi neid kül-
lalt.
Mida soovitaksid algajale 
kõnekonkursil osalejale?

Tahtke ise ka seda, mi-
da te teete. Ära minge sin-
na selle pärast, et õpetaja kä-
sib, vaid minge selleks, et te 
ise tahate ja tunnete, et teil 
on inimestele midagi öelda. 
Muud ei olegi vaja!

Kristiina Kruuse,
11C klass

Maakonna kõnevõistluse võitjad Kuressaare Gümnaasiumist: Mary 
Tamsalu 12A, Siim Vogt 11C.  Foto: Marit Tarkin.



2 Meie KG, 18. veebruar 2004Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

12.02 toimusid meie koolis 
klassidevaheline karaoke-
laulude võistlus. 

Tulemused: 5. - 7. kl.: 1. 
koht 7B kl., 2. koht - 6B, 3. 
koht-5.a kl.

8. - 9. kl.: 1.koht - 8A, 2. 
koht - 9D, 3. koht - 9B kl.

10. - 12. kl.: 1. koht - 
12C, 2. koht - 10B, 3. koht - 
10A kl.

Eripreemiad: 5C-südam-
likkuse eripreemia; 6A - pa-
rima liikumise preemia; 5B - 
parima lavashow preemia.

Mai Rand,
muusikaõpetaja

Eesti Vabariigi aasta-
päeva aktused reedel, 20. 
veebruaril.

9.00 - algklassid, 9.45 -  
5. -  7. klassid, 10.45 -  8. -  9. 
klassid, 11.45 - 10. - 12. klas-
sid. NB! Pidulik riietus!

Inge Jalakas,
huvijuht

Toimus algklasside 10. lauluvõistlus

Pühapäeval, 15. veeb-
ruaril toimus Kuursaali 
kohvikus algklassi solisti-
de lauluvõistlus.

Žürii koosseisus Mad-
li-Maarja Vainokivi, Malle 
Veske, Triino Lest ja Toomas 
Takkis valis 32 laulja hulgast 
välja parimad.

Kuressaare Gümnaa-
siumi “Laululind 2004” tiit-
li pälvis Helena Pihlas, kes 
sai mälestuseks R.Toomsalu 
maali ja “Suure mängu-
raamatu”. Nooremas va-
nuseastmes (1.-2.kl) võitis 
Annaliis Lehto, II koht 
Grete Paia, III koht Anli 

Luup. Vanema vanuseastme 
parim oli Kristjan Kesküla, 
II koht Martin Õisnurm, III 
koht Linda Lapp. Viimane 
valiti ka koos Grete Paiaga 
publiku lemmikuks.

Veenva esituse eripree-
mia sai Mirjam Tenno, sä-
ravaim liikuja oli Kätlin 
Nõgu, ilmeka esituse eri-
preemia said Marek Kes-
küll ja Sten Rosljuk, parima 
kostüümi eri sai Mait Kaa-
sik, julguse eri Kristi Sink, 
särtsakuse eri Kätlin Koit, 
konkreetse sõnumi eri Triin 
Lõbus, eeskujuliku esituse 
Heidi Tiik ja armsa esituse 

eri Grete Püvi. 
Algklassi õpetajate lem-

mikud olid Mirjam Tenno, 
Helena Pihlas, Sten Rosljuk 
ja Kristjan Kesküla. Saare-
maa Poistekoori preemia sai 
Karel Ellerma.

Tänan tublisid muusi-
kaõpetajaid Laine Lehtot ja 
Helle Randa. Samuti häid 
inimesi, kes on alati olnud 
abiks: Grete Pihl, Merle Tus-
tit, Elle Jurkatam, Heimar 
Põld, Maria Bogoslovsky ja 
kuursaali lahke pererahvas.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Algklasside lauluvõistluse parimad. Esimeses reas vasakult: Linda Lapp, Annaliis Lehto, Helena Pihlas, 
Martin Õisnurm. Teises reas: Anli Luup, Grete Paia, Kristjan Kesküla ja õpetaja Veikko Lehto. Tagareas: 
õpetajad Helle Rand ja Laine Lehto.

Maakonna kõnevõistluse tulemused
Vanem vanuseaste:

Grand Prix Mary Tamsa-
lu 12A KG (juh. Marit Tar-
kin). II preemia Anni Jas-
min SÜG (juh. Rita Ilves). III 
preemia Siim Vogt 11C Ku-
ressaare Gümnaasium (juh. 
Marit Tarkin).

Noorem vanuseaste:
Grand Prix Ott Rosen-

feld SÜG (juh. Rita Ilves). 
Noorema vanuseastme II 
vooru (seega kuue esime-
se hulka) jõudsid edukalt 
ka Priit Puppart ja Taavi 
Himmist (juh. Maret Laur-
son).

Palju õnne kõigi-
le võitjaile ja peame pöialt 
Mary Tamsalule vabariikli-
kul kõnekonkursil ”Kuld-

suud” 27. veebruaril Põltsa-
maa Ühisgümnaasiumis.

Loe ka esilehe artiklit va-
nema vanuseastme Grand 
Prix`i võitjast Mary Tam-
salust.

Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja

KG ball gümnasistidele
KG kümnendad klassid 

korraldavad 26. veebruaril 
Kuressaare Kultuurikesku-
ses KG balli vabariigi aas-
tapäevaks, mis on mõeldud 
kõigile meie gümnasistide-
le ja õpetajatele. Balli kont-
sertosas esinevad meie oma 
kooli õpilased, lisaks on 
mõned üllatused, aega on 
tantsimisekski, laudadel 
suupisted. Balli täpne kava 
on kutse peal ja neid saab 
osta 25.- krooni eest huviju-
hi käest.  

Iga klassi esindajatel 
palume üle anda kingituse 
vabariigile (neid on lubanud 
vastu võtma tulla direk-
tor Toomas Takkis), milleks 
võiks olla pilt, luuletus, jutt, 
ilusad mõtted – kõik, mida 
on võimalik seinale näitu-
seks üles riputada.

Kui teis tekitab mu-
remõtteid sõna ball riietumi-
se osas, siis olge rahulikud, 
nii uhke see nüüd ka ei ole 
ja teatrisseminekuriided on 
igaühel kapis olemas;)

Niisiis – ball, 26. 
veebruaril kell 19.00 Kures-
saare Kultuurikeskuses ja 
kui oled tõeline KG gümna-
sist, siis oled Sa ballil.

KG 10. klassid 

Teated

Lühidalt
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Talispordipäev 21. veebruaril
9.00 5-6 klassid kogune-
mine Tervisepargi uisu-
platsil (kooli metsas).

9.10. teatevõistlus klas-
side vahel. 9.45. 6km rän-
nak või 2,5 km suusatami-
ne (valik vastavalt ilmale ja 
võimalustele). Rännak koos 
klassijuhatajaga Tervisepar-
gi e. kooli metsa äärest Kul-
limäe veepuhastusjaamani 
ja tagasi (vaata skeemi).

10.00 7.-9. klassid kogune-
mine Tervisepargi uisup-
latsil (kooli metsas).

10.10. klassidevaheli-
ne teatevõistlus. 10.45. 6km 
rännak või 5 km suusata-
mine (valik vastavalt ilma-
le). Rännak koos klassijuha-
tajaga Tervisepargi e. kooli 
metsa äärest Kullimäe vee-
puhastusjaamani ja tagasi 
(vaata skeemi).

11.00 10.-12. klassid ko-
gunemine Tervisepargi ui-
suplatsil (kooli metsas) 

11.10. klassidevaheli-
ne teatevõistlus. 11.45. 6km 
rännak või 5 km suusata-
mine (valik vastavalt ilma-
le). Rännak koos klassijuha-
tajaga Tervisepargi e. kooli 
metsa äärest Kullimäe vee-
puhastusjaamani ja tagasi 
(vaata skeemi).

Teatevõistlus (kõigil klas-
sidel sama).

Võistkond 15 õpilast 3 
poiste paari, 3 tüdrukute 
paari ja 3 uisutajat.

1 etapp - poisid paarilise 
vedamine kelgul.

2. etapp - tüdrukud paa-
rilise vedamine kelgul.

3 etapp - poisid paarilise 
lükkamine kelgul õlgadest

4 etapp - tüdrukud paa-

rilise lükkamine kelgul õl-
gadest.

5 etapp - poisid paarilise 
lükkamine kelgul jalgadest

6 etapp - tüdrukud paa-
rilise lükkamine kelgul jal-
gadest.

7 etapp - uisutaja sõidab 
ümber märgi.

8 etapp - uisutaja veab 
hokilitrit ümber märgi ho-
kikepiga.

9 etapp - paarisuisuta-
mine ümber märgi ristihoi-
dega.

Teatevõistluseks vajalik 
varustus kelk, uisud 3 paa-
ri, hokikepp.

Koolist võimalik laenuta-
da suuski hea lumeolu kor-
ral 75mm klambrile (3 augu-
ga saapale). Spordipäevalt 
saabujaid teenindab tavali-
ses korras kooli söökla.

Sportlased

Meenutusi vana aja koolist

Megaaju V voorus olid 
edukaimad 12C ja 12A, kes 
vähendasid vahet üldliidri 
10B-ga.

Ühtlasi andis XIIndi-
ke tubli tulemus lootust, et 
nende kõikumalöönud õpi-
himu on taastumas. Noore-
matest jätkab edukalt 9D, 
kes jagab üldarvestuses VI 
kohta. V voorus esines tub-
lilt ka 5A võistkond “Ilgelt 
targad”, kes kogus juurde 4 
punkti ja edestas paljusid va-
nemaid konkurente. VI voor 
toimub 18.02.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Laupäeval, 14.02 toimus 
Tallinnas Eesti Muusikaa-
kadeemias II üleriigiline 
muusikaõpetuse olüm-
piaad 7. ,11. kl. õpilastele. 

Saaremaad esindas-
id Orissaare Gümnaasiumi 
7. klassi õpilane Kaisa Ling 
(õp. Anne Kann) ja Kures-
saare Gümnaasiumi 11C 
klassi õpilane Keete Viira 
(õp. Laine Lehto ja Tiit Pau-
lus). 7. klasside arvestuses 
(22 osalejat) sai Kaisa Ling 
kulddiplomi ja 1. koha, eral-
di tunnustati teda kui pari-
ma kirjaliku töö ja laulu esi-
tajat, omaloomingulise töö 
eest sai Kaisa 2. koha. 11. 
klasside arvestuses (16 osale-
jat) sai Keete Viira hõbedip-
lomi ning 8. koha, eraldi tun-
nustuse ja CD-plaadi pälvis 
ta ühelt žüriiliikmelt Lembit 
Saarsalult omaloomingulise 
laulu hea esituse eest.

Laine Lehto,
muusikaõpetaja

Ajaloo-olümpiaadilt
14.02 toimunud ajaloo 

olümpiaadil tulid võitjateks 
ja saavad õiguse saarlaste au 
kaitsta kevadvaheajal Tartus 
õpetaja Vilma Kuigeri õpi-
lased: Katrin Kiirend 9D ja 
Liis Madisson 12A. Meie 
tänu kuulub aga kõigile 35-
le ajaloohuvilisele, kes meie 
koolist olümpiaadil osalesid.

Vanuseklasside tublimad 
olid: Kristjan Kiirend 6C (II 
koht), Evelin Varris 7A (7.-
8.koht), Edgar Koppel 8A 
(10.-11.koht), Agne Vaher 
10E (7.koht), Kairi Rand 11B 
(4.-5.koht), Rein Rand 12B  
(3.koht).

Anne Mets,
ajaloo ainekomisjoni nimel1B klassi perepäev

Laupäeval toimus 1B klas-
si sõbrapäevapidu, kuhu 
olid kutsutud kõik pere-
liikmed.

Vanematel oli võimalus 
vaadata väikest kontserti 
lauludest-tantsudest-sõna-
lisest osast, mida lapsed on 
koolis viie kuu jooksul õp-
pinud. 

Et publik lihtsalt pealt-
vaatajaks ei jääks, siis oli 
kõigil soovijatel võimalus 
koos õp. Ingega õppida sel-
geks mõned huvitavad selts-
konnatantsud. 

Tundus, et “Troikat” olid 
isad eelmisel õhtul kõvasti 
harjutanud, sest see tuli kõi-
gil väga hästi välja. Pärast 
võistlesid omavahel emad 
ja tüdrukud ning isad ja 
poisid. Päev lõppes ühiselt 
kringli söömisega. 

Aitäh selle päeva eduka 
kordamineku eest õp. Inge-
le, laulmisõpetajatele õp. 
Hellele ja õp. Veikkole ning 
praktikant Liisele!

Merle Tustit,
1B klassijuhataja

Teated

Huvitav on lugeda ja 
vaadata vanu kooliraama-
tuid. Hea on võrrelda täna-
päeva ja mineviku kooli-
elu. Teise klassi õpilased 
said üht-teist teada vana 
aja lastest oma lugemikust 
Tiia Toometi raamatu „Va-
na aja lood“ katkendi põhjal. 
Hea võimalus oli veel kuula-
ta Kristo vanaema meenutu-
si oma kooliajast. Vanaema 
Laine alustas oma kooli-
teed enne sõda Tartu lähe-

dal Kambja kihelkonnas. 
Saime teada, et tol ajalgi pi-
did lapsed tublisti õppima. 
Tehti ka sporti, lauldi koori-
des, mängiti pille ja muidugi 
lustiti niisama ja vahel teh-
ti ka koerustükke. Väikese 
Laine koolitee oli edasi- ta-
gasi kümme km. pikk. Sügi-
sel, kevadel käis ta seda teed 
iga päev jalgsi, aga talvel ol-
di internaadis.Vanaema Lai-
nel olid säilinud ka mõned 
esimesed kooliraamatud. 

Meie lastel oli huvitav neid 
vaadata.

Kuna pr. Laine on töö-
tanud med. õena, siis andis 
ta häid soovitusi lastele ter-
visliku toitumise osas. Kor-
vitäis maitsvaid õunu tema 
poolt kulus lastele küll ära! 
Täname vanaema Lainet ilu-
sate mälestuste eest!

Kati Haamer,
2B klassijuhataja  

2003/2004 õ.a. I poolaastal 
töötajate liikumine 

KG Sihtasutus: Leelo 
Laus logopeediks, Andres 
Murula elektrikuks, Iris 
Leier koristajaks, Henno Ro-
sin valvuriks. Hermann Kei-
dong, vabastatud elektriku 
ametikohalt, Hirja Rand va-
bastatud tugiõpetaja ameti-
kohalt.

 Kuressaare Gümnaa-
sium: Piret Paomees mate-
maatikaõpetajaks, Ruth Jas-
min algklasside õpetajaks, 
Eneli Vahar geograafiaõpe-
tajaks, Tambet Lember füüsi-
kaõpetajaks, Eha Kask arvu-
tiõpperingi õpetajaks.

Maili Rasva, sekretär
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Paremale

1. Arst, vilistlane (1981), kuld-
medal (8), koolilaulu esimene sõ-
na (9), jood (1)

2. Klubi  (tegutses 80-ndate aas-
tate keskel (4), kõrgkool (3), Ilse 
…, õpetaja (2), õhtu (1), õppeala-
juhataja (perekonnan.+ eesn. täht 
(6), arvutiõpetaja nimetähed (2)

3. Tänapäevane õppevahend 
(6), po…- tüdruk (3), KG…, märk, 
mis antakse 25-a. meie koolis pi-
devalt töötanud õpetajale (4), pas-
tor, vilistlane (1983) (5)

4. OLEMA pöördes (2), …loe! 
(käsklus) (7), vastastel (5), õp-
peasutus (4).

5. Direktor (eesn. tähega) (7), 
kahekordne vokaal (2), magus toi-
duaine (4), vilistlane (1986), hõbe-
medal  (perek. +eesn. Täht)

6. Saared (5), sina (2), vilistla-
ne (1998), fotol paremal (peren ja 
eesn.)(11.)

7. Indeks (1), lõpp-… (5), si-
desõna (2), lahkunuid (7), …rmas, 
loom (3)

8. Lugupeetud (2), umbes (1), 
…moos, kooliteater (5), sadama-
sild (3), Eesti televisioon (3), Ro-
land Luup (2), lõige (2)

9. Uraan (1), esimene õpuik (6), 
tegelane “Õnne 13-s” (4), kool (1), 
noot (2), … Jurkatam, õpetaja (4).

10. JAH vene k. (2) sulghäälik 
(1), … aeg (5), pimedus-…(6), kü-
la (1), eitus (2), vokaal (1)

11. Teat, kõrsvilja (4), .. Käen, 
õpetaja (5), vilistlane (1998) (fotol 
vasakul, eesn. tähega) (4), sidesõ-
na (2), Hannela, Kairi, Julia (3).

12. Vilistlane (1995), Andrus 
Veerpalu massöör (13), Margus… 
vilistlane (2003), hõbemedal (5).

13. Null (1), maakond (2), kom-
panii (2), peale selle (2), hapnik 
(1), ...mik, väljapääsmatu olu-
kord (2).

14. 1000 (1), korralagedus (4), … 
as, kaartide raamat (3), titaan (2).

15. …ort, sissevedu (3), liide (2), 
Erko … noorte solistide konkursil 
eripreemia (4), lämmastik (1).

16. Võõrtäht (3), klass (2), Ur-
mas, Taava (2), surve, rõhumi-
ne (3).

17. … Anu, õpetaja (5), 2004/
2005 a. 1A klassi õpetaja (5)

18. 2004/05.a. 1.B klassi õpetaja 
(9), peog (1).
Alla

A Hinne “4” (3), Olev Tõru (2), 

külmavõitu (4), maavara (8), raa-
dius (1)

B Naiseisa (2), radoon (2),  
...mal, kaugemal (3), Eurolaul 
2004 peaprodutsent (6), kilomee-
ter (2),  ...mel, loom (3)

C 50 (1), Neeme, Veiko (2), 
järgmisel aastal (2), VABADUS, 
..., TÕDE (3), saar (paistab koo-
li ülemiselt korruselt) (6), kree-
ka täht (4) 

D Vokaalid järjestikku (3), Är-
ni, Kalle (2),  ...ja tahadki koolis 
käia (2),  ...rik, hütike (2), ...ask, te-
at. Odraleib (3), esimene direktor 
(4), mees, naine (2)

E … naa, soogaas (3), tööõpetuse 
õpetaja, eesn. tähega (6), mehe ni-
mi (om. k.) (3), koolituskeskus (6).

F EI murdes (2), huvijuhi nime-
tähed (2), isa laste keeles (4), …
gas, teivas, malakas (3), rida (1).

G Kunstiteos (5), Alar Jõgi (2), 
Niina Suudla (2), …an, ronitaim (3).

H Läks...(segi) (5), linnus (7)
I Tegelane “Nukitsamehes” (5), 

merelind (3), teen lahti (4)
J Algus (1), vilja koristama 

(murdes) (5), täppidega täht (1), 
kuld(2), ...kapsas, kaitsealune 
taim (3).

K Lühike sulghäälik (1), vii-
es (1), null (1), vokaalid (2), tege-
lane “Kevades” (4), lehekülg (2), 
meeter (1).

L Esimene täht (1), vilistlane 
(1991) hõbemedal, oli ajalooõpe-
taja (eesn. tähega) (4), …Riis, õpe-
taja (3), MEIE…(2), A täppidega ja 
ilma (2).

M Kroon (2), jo…, mi (2), koht 
Harju maakonnas (3), tund (1), te-
at. helitöö (3), aatom (1).

N Mehenimi (3), lõuna (1), rii-

Ristsõna Kuressaare Gümnaasiumi teemadel

giprokurör, vilistlane (1983) (9), 
õppealajuhataja eesnimi (3) Eva 
Reis (2). 

O Sekund (1), ehitusorganisat-
sioon, koolimaja ehitaja (3), ker-
gejõustiklane, 2003.a. Saaremaa 
parim sportlane, vilistlane (1996) 
(12), ...dal, 7 päeva. (2)

P Enne meid (2), lodev, aegla-
ne (4), täht kui uss (1), koolilaulu 
viisi autor, eesn. tähega (6), ...arv, 
paaritu arv (4), täppidega täht (1)

R Avar (3), hapnik (1), mister 
(2), õppealajuhataja (1978-1984) 
(5), ... Kommel, linnateatri juht, 
vilistlane (1994) (4), kõrgem sort 
(2), piano (1)

S Itsitus, irv (3), kolle (3), ...Kal-
lus, õpetaja (3), kooli populaarne 
tegevus (7), saade ETV-s (2).

Koostas:
Astra Truumure


