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Juhtkond tänab
Õpetaja Ellen Kaske ja 

12C klassi vene (C) keele  
gruppi- etenduse “Neli aas-
taaega, neli sõpra” teostu-
se eest.

Keskkonnaprogrammi 
GLOBE uurimistööde kon-
verentsil väga head tulemu-
sed saavutanud tööde au-
toreid 5.-7.klassidest I koht 
Kristiina Ader (5A) ja II koht 
Helery Homutov (7A), ning  
8.-9.klassidest IV koht Kad-
ri Kandima ja Eveli Mihkel-
son (9C).  Õpilaste juhenda-
ja, õpetaja Sirje Kereme.

Helena Pihelit, Kee-
te Viirat  ja nende juhenda-
jat õpetaja Marit  Tarkinit  
eduka  esinemise eest  J. Liivi 
luulekonkursil.
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Õpilaste sünnipäevad

Ivar Laes 10A 23.04
Tanel Ilmjärv 9A 23.04
Kerttu Ellermaa 11C 23.04
Raili Ruttu 11B 23.04
Liina Salonen 1B 23.04
Sander Puppart 1A 24.04
Ergo Vahter 9D 25.04
Aleks Notton 10A 25.04
Raul Kaubi 8A 25.04
Kristo Ader 1A 25.04
Diana Pihlas 11C 25.04
Evelin Michelson 11A 25.04
Anli Vanem 9A 25.04
Laura-Liisa Perova 8C 25.04
Allar Link 7C 26.04
Kerolin Kuusk 3A 26.04
Danar Lauk 10B 27.04
Annika Tõnsau 11A 27.04
Teet Tilk 11A 28.04
Edgar Koppel 8A 28.04
Taavi Tanila 8A 28.04
Agne Vaher 10E 28.04
Lee Aalam 5B 28.04
Susanna-Liis Seppel 5B 28.04
Kätlin Aas 5B 28.04

Töötajate sünnipäevad

Hilja Metsmaa 25.04
Endel Tustit 25.04
Inge Jalakas 25.04
Leili Võrel 27.04
Lea Rooda 28.04

Kuressaare Gümnaasiumi 
lennukirjandi statuut
Kuressaare Gümnaasiumi 
Lennukirjand on preemia 
lennu parima kirjandi kir-
jutajale.

Preemia eesmärgiks on 
tunnustada ja hinnata õpi-
laste loomingut, originaal-
sust ning keelelise väljendu-
se rikkust. Preemia suurus 
- 500 EEK.

Lennukirjandi autor kuu-
lutatakse välja abiturientide 
lõpuaktusel.

Lennukirjand valitakse 
välja abiturientide esitatud 
võistlustööde põhjal. Hin-

damiskomisjonile esitavad 
töö hindamiseks XII klassi 
emakeele- ja kirjandusõpe-
tajad või XII klassi õpilased 
ise hiljemalt aprillikuu lõ-
puks.  Komisjonile esitatak-
se anonüümsed märksõnaga 
varustatud tööd, autori isi-
kuandmed lisatakse kinni-
ses ümbrikus.

Lennukirjandi valikul ar-
vestatakse: teema avatust, 
originaalsust, sisukust, isi-
kupära, põhjendamis-, järel-
damisoskust, stiili.

Lennukirjandi hindamis-

komisjoni koosseis (kuni 5 
liiget) määratakse direktori 
käskkirjaga igal õppeaastal, 
kusjuures üks koht on õpi-
lasesinduse esindajale. Hin-
damiskomisjoni koosseisu ei 
või kuuluda XII klassi ema-
keele õpetajad. Hindamis-
komisjoni otsused võetakse 
vastu lihthäälteenamusega, 
häälte võrdsel jagunemisel 
on otsustav komisjoni esi-
mehe hääl.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

2004. aasta riigieksamikir-
jandi teemad ja teemavali-
kud KG-s

1. Eestlane - kes ta on? 11 
kirjutajat.

2. “Informatsioon on kaa-
saegse maailma religioon.” (Da-
vid Lodge) 5 kirjutajat. 

3. Iga valik sulgeb mõne uk-
se 55 kirjutajat.

4. Inimene on rohkem oma 
aja kui oma isa nägu 9 kirjuta-
jat. 

5. “Tragöödiad toidavad 
rahva eneseteadvust.” (Artur 
Alliksaar) 2 kirjutajat.

6. Loodus teab paremini... 4 
kirjutajat.

7. “Kirjandus on retk tõe 
leidmiseks.” (Gustav Janouch) 

17 kirjutajat.
8. Meedia annab, meedia 

võtab 2 kirjutajat.
9. Riigipiirist ja piiririigist 1 

kirjutaja.
10. Sport - mille nimel ja kel-

le jaoks? 3 kirjutajat.

Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja

17. aprillil kirjutas Kuressaare Gümnaasiumi aulas eksamikirjandit 119 õpilast, nendest 112 selleaastast 
lõpetajat ning 7 varem lõpetanut. Lemmikteemaks kujunes 3. teema - 55 kirjutajat.  Foto: Marit Tarkin.
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Märtsi tegijad
• Katrina Jalakas – eduka 

esinemise eest missivõistlus-
tel. • Helle Rand – õpilaste 
eduka juhendamise eest A. 
Matiiseni konkursil. • Mili-
mali – III koht A. Matiiseni 
konkursil. • 4b segaansam-
bel – V koht A. Matiiseni kon-
kursil. • Laine Lehto –  õpi-
laste eduka juhendamise eest 
A. Matiiseni konkursil. KG 
galakontserdi korraldami-
se eest. • KG segaansambel 
– III koht A. Matiiseni kon-
kursil. • Mai Rand – õpilas-
te eduka juhendamise eest A. 
Matiiseni konkursil. • “Hel-
lena” – IV koht A. Matiiseni 
konkursil. • Ivar Metsküll 
–  õpilaste eduka juhenda-
mise eest maakondlikel kor-
vpallivõistlustel. • Poiste B 
vanuseklassi korvpallivõis-
tkond – maakonna meistri-
võistluste I koht ja maakonna 
meistri tiitel. • Vilma Kui-
ger – õpilase eduka juhen-
damise eest ajaloos. • Katrin 
Kiirend – ajaloo olümpiaa-
di IV koht vabariigis. • Sir-
je Kereme – õpilase eduka 
juhendamise eest bioloogias. 
• Kristjan Kiirend – IV järk 
bioloogia vabariiklikul olüm-
piaadil. • Liis Madisson, 
Kairi Madisson, Reedik Poo-
puu – eduka esinemise eest 
Euroopa Liidu alasel olüm-
piaadil. • Maidu Varik – õpi-
laste eduka juhendamise eest 
Euroopa Liidu alasel olümpi-
aadil. • Marit Tarkin – õpi-
laste eduka juhendamise eest 
emakeeles. • Kristiina Kruu-
se – eduka esinemise eest va-
bariigi emakeele olümpiaadil, 
7. – 8. koht.

Inge Jalakas,
huvijuht

KG õpilased GLOBE-programmi 
keskkonnauurimuste konkursil

GLOBE (Global Learning 
and Observations to Bene-
fit Environment) on üld-
hariduskoolidele mõeldud 
rahvusvaheline keskkon-
naprogramm, mis ühendab 
õpilasi, õpetajaid ja teadlasi 
kogu maailmast, et paranda-
da inimeste keskkonnatead-
misi, toetada õppekavast 
lähtuvaid tegevusi ja tõsta 
loodusainete ning matemaa-
tika pädevusi.

Nagu eelnevatelgi aasta-
tel kuulutas HTM, REKK ja 
GLOBE-programm Eestis ka 
sel aastal välja õpilaste kesk-
konnaalaste uurimistööde 
üleriigilise konkursi.

Sellest kutsuti osa võt-
ma üldhariduskoolide 5.–
12. kl ja kutseõppeasutuste 
õpilasi.

Oodatud olid keskkon-
naproblemaatikat tutvus-
tavad õpilasuurimused, 
veebilehed ning GLOBE- 
programmi tegevust kajas-
tavad tööd.

Konkursile esitatud töid 
hinnati kolmes vanuseast-

mes: 5.–7., 8.–9., ning 10.–
12. kl 

Töid hindas žürii. Hin-
nati töö teaduslikkust, ori-
ginaalsust, rakenduslik-
kust; püstitatud eesmärkide 
ja saadud tulemuste kor-
relatsiooni, analüüsi- ja ül-
distusoskust; vormistust 
(etteantud mahu piirides-
se jäämist, lisade, jooniste, 
fotode olemasolu ja otstar-
bekust jne); kasutatud kir-
janduse ja veebimaterjali 
valiku otstarbekust ja viita-
mise korrektsust. Lisapunk-
te andsid infotehnoloogilis-
te võimaluste kasutamine 
keskkonnauuringute teos-
tamisel, eksperimentide ja 
vaatluste läbiviimine. Vähe-
malt pool töö mahust pidi 
olema autoritekst.

Žürii valis paremad tööd 
välja 16. aprilliks.

Meie kool saatis võistle-
ma kolm uurimistööd. Kõik 
kolm uurimistööd said ka 
auhinnalise koha omanikeks 
(auhinnatud kohti 4)

5. - 7. klass, saadeti 21 

tööd 31 õpilase poolt. I koht 
334. punkti Kristiina Ader 
5a klass Kuressaare Güm-
naasium “Harilik kadakas. 
Kunagi ehk eestlaste rahvus-
puu “ Juhendaja: õp. Sirje 
Kereme, II koht 321.p Hele-
ry Homutov 7.a klass Kures-
saare Gümnaasium “Märka 
hüljest! Allirahu- hallhüljes-
te suurim lesila Eestis”. Ju-
hendaja: õp. Sirje Kereme

8. - 9. klass 7 tööd, 10 
õpilast: IV koht 305.p Kad-
ri Kandima ja Eveli Mih-
kelson 9d. klass Kuressaare 
Gümnaasium “Kuressaare 
linna kümme jämedamat põ-
lispuud- O. Lutsu, Laste-
aia, Tiigi, Pika, Turu, Raeko-
ja tänavatel”. Juhendaja: õp. 
Sirje Kereme.

Parimad autorid on kut-
sutud 23. ja 24. 04 Kilingi-
Nõmme Gümnaasiumisse 
õpilaste üleriigilisele kesk-
konnakonverentsile. Konve-
rents lõpeb tublimate õpilas-
te autasustamisega.

Sirje Kereme

 Kuressaare Gümnaasium saatis GLOBE-le võistlema kolm uurimistööd. Kõik kolm uurimistööd said ka au-
hinnalise koha omanikeks (auhinnatud kohti 4). Fotol võitjad koos õp. Sirje Keremega. Foto: Maidu Varik.

Lühidalt
Reedel, 30. aprillil kell 18.00 
toimub Kuressaare Kultuu-
rikeskuses Hans Hindpere 
autoriõhtu.

Kontserdil esinevad meie 
kooli õpilased ja ka mõned 
külaliskollektiivid. Hans Hind-
pere on üks populaarsemaid 
eesti heliloojaid, kes on kir-
jutanud lugematul hulgal to-
redaid lastelaule. Autorit in-
tervjueerib Lea Kuldsepp ja 
kontsert on vaheajaga. Pile-
teid, õpilastele 10 kr ja täis-
kasvanutele 25 kr, saab ala-
tes esmaspäevast huvijuhi 
ruumist.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja
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Punase Risti viktoriini võitjad
Teisipäeval toimunud 

Punase Risti viktoriini tule-
mused olid järgmised:

5.-6. klasside rühmas: I 
koht  6a klass   -  Birgit Kop-
pel, Alan Väli, Silver Mägi, 
Henry Tiirik, II -  III kohta 
jagasid 5 b klass ja 6 c klass, 
IV  -  VI kohta jagasid 5 a, 5 
c, 6 b klass.

7.-8. klasside rühmas: I 
koht 7 c klass - Mari Pajus-
saar, Kadri Saar, Triin Jõ-
gi, Kaisa Tooming, Maar-
ja Saat, Ingel Kadarik, II 
-  III kohta jagasid 7 a ja 7 b 
klassid.

9.-12. klassid: I koht 10 
b klass – Kerli Tarkin, Kad-
ri Naanu, Tauno Tamm, Ro-
land Saar, Karel Mets, II -  
III kohta jäid jagama 10 e ja 
11 c klassid. Neile järgnesid 
IV. 10 c, V 12 c, VI   10 a, VII  
9 d klass.

Õnnitleme osavõtjaid ja 
soovime kõigile  indu  õpin-
guteks ja harjutamisteks. Pu-
nase Risti õppused jätkuvad 
! Vanusegruppide võitjatel 
tuleb kooli esindada maa-
konna võistlustel 15. mail 
Kuressaare  Kudjapel.

Sirje Metsküll,
terviseõpetuse õpetaja

Helenast saab kunagi üks huvitav ”asi”...
Reedel, 16. aprillil võitis He-
lena Pihel SÜGis toimunud 
maakondlikul Juhan Liivile 
pühendatud luulekonkursil 
Grand Prix`i. Uurisin, mida 
Helena ise oma elust ja esi-
nemistest arvab.
Räägi mõni sõna konkur-
sist.

Konkursil oli raske. Ma 
ise lugesin natuke teistsugu-
seid luuletusi kui tavaliselt ja 
häid lugejaid oli palju. Närvi 
rahustas see, et teised KG to-
redad etlejad hiilgasid toreda-
te kommentaaridega ja nalja-
dega nagu alati. Liiv on mulle 
alati raske olnud ja seega oli 
see võit mulle ülimalt tähtis.
Mis paneb sind tahtma 
esineda?

Minu sees on mingisugu-
ne leegike, mille sain kaasa 
sündides. Mida suuremaks 
sain, seda rohkem tahtsin 
esineda. Kui näen kedagi teist 
laval tantsimas, etlemas või 
niisama klassi ees midagi ette 
kandmas, tekib mul väga suur 
soov ise tema asemel olla. Ja 
kui ma juba laval olen- on see 
imeline tunne….. see on natu-
ke juba sõltuvus.  Võiks öelda 
, et see on asi, mis teeb mind 
õnnelikuks. Ma ei suudaks 
loobuda etlemisest, tantsimi-
sest, sest see leegike on juba 
liiga suur.
Meenuta esimest korda la-
val.

See esimene lavalolek oli 
üldiselt seotud tantsimise-
ga. Olin siis 3 aastane ja esita-
sin koos suuremate tüdruku-
tega lambada tantsu.  Närvi 
sees ei olnud ja sassi ka mi-
dagi ei läinud. Etlemisega olin 
esimest korda laval 5. klassis, 
maakondlikul etlejate kon-
kursil. Olin enne terve öö pa-
bistanud ja ka laval olin vä-
ga närvis ning selle nahka mu 
esinemine  läkski. Kuigi va-
distasin oma luuletuse lihtsalt 
välkkiirusel ette, sain siiski 
eripreemia näitlejameisterlik-
kuse eest.
Kui tähtis on sulle võit?

Võit? Ma ei hakka eitama, 
et ma tahan võita. Olen selle-
ga lihtsalt harjunud ja see üld-
se ei meeldi mulle tegelikult. 
Põhikoolis võitsime oma klas-

siga igasugu võistlusi ja ka et-
lemises olen alati saavutanud 
kõrgeid kohti. Kõige tähtsam 
on muidugi  kogemus ja liht-
salt tegelemine sellega, mida 
armastad. Samas, kui oled sel-
lega tegelenud juba 6 aastat, 
siis ei tee paha ka pisike või-
dupoiss. Olen võiduhimuli-
ne küll. Mis muu teekski et-
leja paremaks kui püüd võidu 
poole, sest selleks peab nä-
gema palju vaeva ja proovi-
ma vaadata enda sisse. Ene-
se tundmine on võti võiduks. 
Mulle meeldib ennast tunda.
Kes on sinu iidolid?

Siiamaani olen ilma iido-
liteta hakkama saanud. Pole 
kunagi mõelnud, et võiks en-
dale mõne võtta. Ei ole lihtsalt 
sellist tüüpi, et mõtleks – oh, 
kui vahva inimene, tahaks ka 
selline olla…
Kelleks saab tulevikus 
Helena Pihel?

Helenast saab… midagi 
huvitavat kindlasti! Kui mõt-
led ametilt, siis neid kutsu-
musi on mul rohkem kui üks 
ja seda üht ja ainust on raske 
välja selgitada. Viimasel ajal 
on mind kutsuma hakanud 
näitlejatöö, väikeset peale 
olen soovinud olla tantsija, 
põhikoolist sain kaasa huvi 
kirjanduse ja ajaloo vastu. Ku-
na olen mittemateriaalne ini-
mene, siis see amet ei omagi 
minu jaoks nii suurt tähtsust 
kui õppimine. Õppida tahaks 
just neid eelnevaid asju. He-
lenast saab kunagi üks huvi-

tav ”asi”. 
Palju on sul vaba aega? 
Millega sisustad?

Vaba aeg, mis see on? Ei, 
tegelikult tean  küll, aga vä-
he mul seda on. Uus kool on 
mulle mõjunud ja õppimine 
on raskem, seega õpin roh-
kem, et hakkama saada. Peale 
seda on mul trennid ja igasu-
gused koosolekud, kuhu ma 
vahel ei jõua, õpin. Kui leian 
mõne vaba hetke, siis pühen-
dan selle lugemisele, luuletus-
te kirjutamisele, sõpradele/
vanematele ja enamiku sel-
lest- kellelegi erilisele.
Mis on see, mis ärkvel hoi-
ab hinge?

Armastus. Armastus loo-
duse, luule, inimeste, kirjan-
duse, maailma vastu on see, 
mis mind mõnel kurval hetkel 
rõõmsaks teeb. Olen emotsio-
naalne ja armastan palju. Va-
nematelegi ütlen väga tihti, et 
armastan neid. Ennastki tuleb 
armastada, aga loomulikult 
mõistlikult. Armastus on mi-
nu jaoks kõik ja praegu on se-
da mu elus palju.
Mida soovitad noortele, kel-
lel puudub esinemisjulgus?

Esinege! Esinege! Esine-
ge! Esinemist tuleb harjutada, 
sest ilma selle oskuseta läheb 
elus raskeks. Ma ei oska öel-
da, mida peaks tegema esine-
mishirmu puhul, aga harjuta-
mine teeb ju meistriks. 

Mary Tamsalu,
12A klass

Liivi luulekonkursil osalenud KG etlejad 16. aprillil SÜG-is.

Lühidalt

12.- 16.aprillil oli Smuuli 
Noortekeskuses võimalus 
õppida toiduvalmistamist. 

Erinevatel päevadel val-
mistati erinevaid toite. Meie 
käisime seal esmaspäeval ja 
kolmapäeval. 

Kõigepealt rääkis Hanna 
ema tervislikust toitumisest. 
Siis asusime tööle. Kõik me 
saime midagi koorida ja tü-
keldada. 

Esmaspäeval valmistasi-
me salatit, keetsime kartu-
leid ja valmistasime ise kot-
letid. Magustoiduks tegime 
keefirikokteili ja puuvilja- 
mahla magustoitu jäätisega. 
Kolmapäeval valmistasime 
wok-rooga, kapsa- ananassi 
salatit, jogurtit ja ahjuõunu 
jäätisega. Vahva oli ise süüa 
teha. Toit maitses imehästi. 
Tahaks teinekordki sellisele 
üritusele minna. Suur aitäh 
Maret ja Lii! 

4B klassi
tüdrukud

Algklassid 
kirjutavad
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Kiri Vargale!
Reede lõunal, 16. aprillil 

läks II korruse õpetajate WC-
st kaduma valge NOKIA 8310. 
Inimene, kes Sa selle võtsid, 
võiksid mõelda oma südame-
tunnistusele. Tead ju küll, mil-
lest jutt käib?! Rumal Sa pole, 
oskasid  telefoni kohe välja lü-
litada! Kas tõesti oli see võõras 
telefon Sinu jaoks nii ahvatlev, 
et Sa normaalse inimese kom-
bel seda valvelauda ei võinud 
viia, vaid hoopis  selle enda-
le suvatsesid jätta. Ja ka Sinu 
sõbrad eksivad, kui Sinu tegu 
varjavad ja õigeks peavad. Sel 
juhul on ju nad Sinu varguse 
kaasosalised!

Kas tead, kui valus tun-
ne on südames, kui sult va-
rastatakse midagi sellist, mis 
on sulle kingitud kellegi väga 

kalli inimese poolt?! Aga ega 
sinusugusel vargal ei saagi 
vist mingeid tundeid olla, kui 
nii käituma oled harjunud?!

Igal juhul, kui Sul sellest te-
lefonist isu täis saab või mõne 
uue ohvri telefoni ärandanud 
oled, siis võiksid selle vana te-
lefoni või siis vähemalt telefo-
ni kaardi koosolekute ruumi 
aknalaua ääre peale poetada 
või Kaevu 21 (paremat kätt 
teine maja koolist linna min-
nes) postkasti visata! Oleksin 
kaardi eestki väga tänulik!

Kui Sa mulle kooli peal 
vastu jalutad, ära siis kogema-
ta jooksu pista või silmi ma-
ha poeta, sellega ju reedaksid 
end! Ja kui Sulle tundi annan, 
siis ei maksa sellepärast tun-
nist puududa! Inimeste keha-

keelt ei saa miski varjata! Ole 
siis vapper ja ära punasta, kui 
end selles loos ära tundsid, 
teised võivad ju Sind kahtlus-
tama hakata!

Palve lastevanematele!

Kui olete märganud, et teie 
laps on viimaste päevade joo-
ksul endale kusagilt uue tele-
foni või suurema summa raha 
hankinud, siis palun tundke 
huvi, kust see pärineb?

Kui 23. aprilliks tagasisi-
det ei tule, siis annan asja po-
litseile uurida, sest kahtlusalu-
sed on olemas!

Inge Jalakas,
tel: 58037819

sikasjalik loetelu ja nende 
maksumused on välja pan-
dud kooli infostendile (õpe-
tajate toa juures).

Töövihikute raha:

Klass 
2004/05

Summa 
KG 

2003/04 
õpilasele

Summa 
uuele 

õpilasele

2.kl. 163.00 163.00

3.kl. 382.70 427.70

4.kl. 341.00 341.00

5.kl. 252.00 252.00

6.kl. 349.40 355.40

7A, 7B 
kl. 309.60 320.60

7C kl. 297.60 320.60

8.kl. 385.60 393.60

9.kl. 488.60 488.60

Põhikooli õppevahendid uueks 
õppeaastaks 2004/2005
Uue õppeaasta õppeva-
hendid (õpikud ja töövi-
hikud) on  juba hakanud 
kooli saabuma. 

Ka uuel õppeaastal on 
kõigil 1.-9.klasside õpilastel 
kasutusel oma kooli õpilas-
päevik (sisaldab täiendavaid 
lehekülgi  oma kooli kohta).

Sügiseks jääb õpilastel 
veel maksata B-võõrkeelte 
töövihikud aineõpetajale.

Mõningatel klassidel/
õpilastel on makstavad 
summad erinevad, mis tu-
leneb sellest, et käesoleval 
õppeaastal on jäänud osa 
töövihikuid kas ilmumata 
või tulnud odavama hinna-
ga, seega on tekkinud uueks 
õppeaastaks nendele õpilas-
tele nn. ettemaks (kajastub 
detailsemas infos töövihi-
kute loetelu juures klassiti). 
Sellest tulenevalt on ka eri-
nevad summad praegustele 

KG õpilastele ja suvel lisan-
duvatele, uutele õpilastele.

Õppevahendite raha 
kannavad lapsevanemad 
kooli pangaarvele ülekan-
dega hiljemalt õppetöö lõ-
puks, s.o. 4.juuniks k.a. 

Ülekande koopia esitab 
õpilane oma klassijuhtajale.

Pikendatud õppetööle 
või suvetööle jäävate õpi-
laste vanemad saavad teha 
ülekande juunikuus, pärast 
õppenõukogu otsust (info 
klassijuhatajalt).

Kätte saab õppevahen-
did koolist septembri esime-
sel nädalal.

Pangaarve: KG Sihta-
sutus; a/a 10220007768018   
Eesti Ühispank; märgusõ-
na “TÖÖVIHIK”; summa …
. krooni (vt. klassi 2004/05 
juurest); õpilase nimi ja klass 
(järgneval õppeaastal).

Märkus: Töövihikute ük-

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja ja

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Megaaju läheneb lõpule
Megaaju eelviimases 

voorus olid edukaimad 10A, 
12A ja 12B. 

Kokkuvõttes juhib enne 
finaalvooru 12C, kellele järg-
nevad 10B, 12A, 10A, 10C, 
9D ja 11A.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

”Kuressaare Laululind´ 
2004” tiitli said 5 KG õpi-
last.

Möödunud nädalava-
hetusel toimus Kultuuri-
keskuses ülelinnaline lau-
luvõistlus “Kuressaare 
Laululind 2004”, millel osa-
les 16 Kuressaare Gümnaa-
siumi õpilast:

Annaliis Lehto, Krist-
jan Kesküla ja Helena Pih-
las (juh. V. Lehto); Linda 
Lapp (juh. H. Rand); Elisa 
Avik (juh. S. Tammeleht); 
Anli Vanem (juh. M. Veske); 
Grete Paia, Anli Luup, Kristi 
Kandima, Keidi Saks, Tuuli 
Rand, Heli Vaher, Meriliis 
Varilepp ja Keete Viira  (juh. 
L. Lehto); Kadi Sink ja Maar-
ja Kurgpõld (juh. P. Karu).

Laupäeval, 17.04 toimu-
nud 10.-18.aastastest laul-
jatest (kokku 36) tunnis-
tati oma vanuserühmade 
parimateks Tuuli Rand, 
Meriliis Varilepp ja Keete 
Viira (juh. L.Lehto). 

Pühapäeval, 18.04 va-
liti parimad 3-9aastas-
te lauljate (kokku 51) hul-
gast. Grand Prix` saavutas 
Annaliis Lehto (juh. 
V.Lehto), oma vanuserüh-
ma parimaks tunnistati Anli 
Luup (juh.L.Lehto).

Otsuse, kes pääse-
vad maakondlikule Saare-
maa Laululind´2004 lõpp-
võistlusele, teeb žürii kõigi 
maakonnas toimunud eel-
võistluste videosalvestuste 
põhjal lähema nädala jook-
sul.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Lühidalt


