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Õpilaste sünnipäevad
Herman Toom 10A 21.04.
Indrek Voksepp 8A 21.04.
Toomas Tõru 10B 22.04.
Priit Jõgi 9D 22.04.
Reelika Kask 6C 22.04.
Martin Nõmm 8D 22.04.
Kerttu Ellermaa 12C 23.04.
Tanel Ilmjärv 10B 23.04.
Tiit Juulik 10A 23.04.
Ivar Laes 11A 23.04.
Mari-Liis Leis 8D 23.04.
Hiie Nõmm 10B 23.04.
Raili Ruttu 12B 23.04.
Liina Salonen 2B 23.04.
Sander Puppart 2A 24.04.
Kristo Ader 2A 25.04.
Raul Kaubi 9A 25.04.
Evelin Michelson 12A 25.04.
Aleks Notton 11A 25.04.
Laura-Liisa Perova 9C 25.04.
Diana Pihlas 12C 25.04.
Anli Vanem 10A 25.04.
Kerolin Kuusk 4A 26.04.
Allar Link 8C 26.04.
Annika Tõnsau 12A 27.04.
Töötajate sünnipäevad
Eha Põld 21.04.
Genadi Noa 23.04.
Hilja Metsmaa 25.04.
Endel Tustit 25.04.* 
Inge Jalakas 25.04. 
Leili Võrel 27.04.

�����
�����

Juhtkond tänab
Tervisenädala korral-

dajaid ja kõiki ürituste 
läbiviijaid.

16. aprillil toimus esimene riigieksam - kirjand. KG-s oli kirjutamas 109 abiturienti ja  6 vilistlast. Kirjutajate 
lemmikteemaks  oli “Mõttest sünnib tegu, tegudest saatus”, sellele järgnesid “Meile on palju antud - ikka oleme 
nõutud.”(Juhan Viiding) ja “Seal, kus on suur armastus, sünnib alati imesid.” (Willa Cather). Foto: Gert Lutter

Lk. 2
Kuressaare Laululin-
nu võistlusel jagati 
eripreemiaid. Lk. 3

KG õpilaste kollektsi-
oonid School Fashion 
Show’l 2005. Lk. 6

Õpilaskoosolek tee-
mal ”Meie kool meie 
klassi pilgu läbi”.

Lühidalt
KG osutus väljavalituks 
Tiigrihüppe Sihtasutuse 
projektis “Disain ja teh-
noloogia”.

Selle raames antakse 
koolile arvuti teel juhitav 
CNC freespink koos disaini-
tarkvaraga ning viiakse läbi 
koolitus õpetajatele.
Tiigrihüppe Sihtasutus sõl-
mis KG-ga lepingu ka õpi-
lasprojekti “Koolide e-sõp-
rus” finantseerimiseks. 

Selle projekti raames on 
kavandatud jätkata meie 
koostööd õpilastega Narvas. 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Mõtteid selleaastastest lõputöödest
• Elutormi keerises on 

oma tegelikule minale kõige 
lähemal lapsed, sest nad ei 
ole ideoloogiliselt veel ühe-
gi uskumuse külge kinnis-
tunud.

• Elu suund ei ole antud 
otsustada ühelegi kosmili-
sele jõule ega saatusele, vaid 
tõeotsijale endale. Siiski lei-
dub kaaslasi, kellele pakub 
naudingut teiste värvilisisse 

tikandeisse näotute mustrite 
põimimine.

• ”Südame Jumal on ai-
nus tõeline Jumal,” on öelnud 
Knut Hamsun. See tähtis rin-
nus tuksuv eluallikas juhib 
kirgi ja valgustab teed nende-
le lähemale jõudmiseks.

• Toretsev barokk, lihvitud 
renessanss, formalistliku, kuid 
samas metsiku modernismi eri-
nevad väljundid... Need kõik 

on eostunud unistusest jõuda 
millenigi, mida heldekäeliselt 
jagamiseks anda pole...

• Oscar Wilde on Elu  ni-
metanud Kunsti parimaks ja 
üleüldse ainsaks õpilaseks. 
Kirjutaminegi on kunst , ini-
mesed kokku moodustavad 
elu, seega võib teisisõnu öel-
da, et kahejalgsed on kirjan-
duse tudengid.
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„Kuressaare Laululind 2005“
Laupäeval, 16. aprillil 

toimus Kuressaare Kultuu-
rikeskuses iga-aastane solis-
tide konkurss „Kuressaare 
Laululind 2005“. Ennelõu-
nal võistles poolsada 3-9-
aastast laululast, pärastlõu-
nal  40 solisti vanuses 10-17 
aastat.

Meie kooli õpilastest osa-
les 18 solisti: Kristina Liiv 
1a, Mirjam Tenno 2b, Anna-
Liis Lehto 2b, Anli Luup 3b, 
Sigrid Vinn 3b, Grete Paia 
3a, Martin Õisnurm 4b, Juu-
lia Tšekman 4b, Helena Pih-
las 4b, Hanna Martinson 5b, 
Keidi Saks 6b, Sass Pääsk 7c,  
Tuuli Rand 8b,  Kadi Sink 
9a, Preedik Heinmaa 9a, Ja-
na Sai 10e, Heli Vaher 10a ja 
Teele Viira 10c. 

Kuna mitmes vallas on 
kohalik lauluvõistlus veel 
pidamata, selguvad „Saare-
maa Laululind 2005“ fina-
listid pärast 26. aprilli. Küll 
aga andis žürii välja mit-
meid eripreemiaid neile, kes 
millegagi silma paistsid: eri-
preemia „Muusika äratund-
mise eest“ said Mirjam Ten-
no (õp. Helle Rand), Hanna 
Martinson (õp. Pilvi Ka-
ru) ja Tuuli Rand (õp. Lai-
ne Lehto); „Isikupärase esi-
tuse“ eripreemia sai Sass 
Pääsk (õp.Mai Rand); Staa-
ripreemia anti Preedik Hein-
maale (õp.Veikko Lehto) ja 

eripreemia „Säravaima esi-
tuse eest“ pälvis Heli Vaher 
(õp.Laine Lehto). 

„Saaremaa Laululind 
2005“ finaalkontsert toimub 
7.mail k.a. Kuressaare Lin-
nateatris ning selle ürituse 

lõppedes selguvad ka need 
lauljad, kes esindavad Saa-
re maakonda üleriigilisel 
lauluvõistlusel „Lauluka-
russell“.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Tuuli Rand, kes pälvis ”Muusika äratundmise” preemia, esinemas 
Saaremaa Koolinoorte Kultuuripäevadel. Foto: Gert Lutter

Tähtede laul 2005
14.-17. aprillini toimus 

Tallinnas Salme kultuuri-
keskuses laste ja noorte rah-
vusvaheline laulukonkurss 
Tähtede Laul 2005, kus osa-
les ka meie kooli õpilane 
Heli Vaher 10A klassist (ju-
hendajad Laine Lehto ja Jev-
genia Pihel). Heli võistles 
14-16aastaste muusikaliso-
listide kategoorias ning jõu-
dis finaalvooru 7 parima so-
listi hulka.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Lühidalt

Heli Vaher. Foto: Gert Lutter

Direktsioon
12.04.2005 direktsioo-

ni koosolekul andis Merle 
Tustit ülevaate maakondli-
ku õpioskuste olümpiaadi 
korraldusest, vaadati läbi ja 
tehti parandusettepanekuid 
õpilaste sisekorraeeskirja-
des, arutati õppeaasta lõpe-
tamise üle. Maren Asumets 
tutvustas projekti “Kasulik 
töö kooli heaks”. Kaja Puck 
andis ülevaate elust koolis 
tema poolt tehtud küsitlu-
se põhjal.

Inge Jalakas,
huvijuht

Eelmisel nädalal toimunud tervisenädalal hüpati kõrgust, mängiti mälumängu, valmistati tervisesalateid ja 
tehti paljut muud huvitavat. Pildil kuulab 7C klass loengut uimastitest. Foto: Gert Lutter



3Meie KG, 20. aprill 2005 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

KG edu School Fashion Show`l 
8. aprillil 2005 toimus ju-

ba kolmandat korda Saare-
maa noorte kunsti- ja moe-
loome konkurss School 
Fashion Show. Et antud üri-
tus üha enam populaarsust 
kogub, näitab seegi, et osa-
les 50 kollektsiooni (peal-
vaatajatest rääkimata). 

Ka Kuressaare Gümnaa-
sium oli esindatud 16 kol-
lektsiooniga ning saavu-
tati häid kohti ja mitmeid 
eripreemiaid.

I koha vanemas vanu-
seastmes pälvisid Maar-
ja Aleksejeva, Jaanika Kütt, 
Katrina Kaubi kollektsiooni-
ga Padinad (Etno) ja samas 
vanuseastmes III koha Pilvi 
Käiro kollektsiooniga Dan-
dy (Fantaasia). 

Parima lavashow eest  
kuulus preemia kollektsi-
oonile Sumistajad (Animal 
Planet), autor Maris Tustit. 
Parimaks vanema vanuse-
astme modelliks valiti Katri-
na Kaubi (Padinad, Etno). 

Eripreemiaid jagati veel 
kollektsioonile White Like 

Vanema vanuseastme I koha pälvinud kollektsioon Padinad (Katrina 
Kaubi, Jaanika Kütt, Maarja Aleksejeva). Foto: Raili Kaubi

Snow (Fantaasia), autor Eli-
sabet Välbe; Kerttu Kesküla-
le kollektsioonist Auh-Auh-
Show, autor Keidi Saks. 

Noortele moeloojatele palju 
õnne ja edu edaspidiseks!

Raili Kaubi,
moehuviline

15. aprillil toimus Saare Maakonna vendade Liivide 15. luulekonkurss, millel osales meie koolist 11 õpilast. 
KG võib tulemustega rahule jääda: laureaat Juta Altmets (juh. Heidi Truu), laureaat Helena Pihel 11b (juh. Marit Tar-
kin), eripreemia Sille Lihulinn 12a (juh. Merle Rätsep). Kokku osales konkursil 38 õpilast. Foto: Marit Tarkin

Leitud
Leitud väike kuldkõr-

varõngas. Küsida õp. R. Kau-
bilt (201).

Raili Kaubi,
käsitööõpetaja

Meie vilistlastest
23. aprilli telesaates “Tä-

hed muusikas” (Kanal 2) as-
tub üles KG vilistlane Elina 
Toompuu. Elagem kaasa!

Portugalis 15ndat korda 
korraldatud Georg Baptist’s 
European Cup’ il, kus selgi-
tasid omavahelist paremust 
kelneri ja ettekandja ame-
tit õppivad noormehed ja 
neiud, saavutas II koha KG 
vilistlane, Kuressaare Ameti-
kooli hotelliteeninduse eriala 
õpilane Maret Kivi.

KG-s oma võrkpallu-
ri teed alustanud Keith Pu-
part tuli Audentese Ülikooli 
võistkonna koosseisus Eesti 
meistriks võrkpallis.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated

Lühidalt

15. Juhan ja Jakob Liivile 
pühendatud luulekonkurss 
SÜG-is.

Juubelihõngulisel keva-
disel luulekonkursil osales 
sel aastal kokku 39 õpilast 
erinevatest Saare maakonna 
koolidest.

Hindamas oli noori etle-
jaid auväärt žürii koosseisus 
Velvo Väli, Indrek Saar, Too-
mas Lõhmuste, Toni Käs-
per, Riinu Räim, Tõnis Kip-
per ja Kaie Rõõm. Velvo Väli 
on gümnasistina 1992. aastal 
võitnud ka vabariikliku Liivi 
konkursi laureaaditiitli. 

Meie kooli arvukast osa-
lejaskonnast olid kaks põ-
hikooliõpilased ja 7 güm-
nasistid. Eelmisel aastal 
saavutas Helena peapreemia ja 
esindas maakonda Alatski-
vil toimuval vabariiklikul 
võistulugemisel. Saarlaste 
hulgas on vendade Liivide 
konkurss populaarne olnud 
ja tulemused vabariigistki 
on olnud väärikad. Hoiame 
pöialt Maret Ansperile SÜG-
ist, kes nädalavahetusel maa-
konda Tartumaal esindab. 

Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja
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Õpilaskoosolek „Meie kool meie 
klassi pilgu läbi 2004/2005 õ.-a.“

27. aprillil ‘05 alguse-
ga 15.30 toimub kooli aulas 
igakevadine õpilaskoosolek 
„Meie kool meie klassi pil-
gu läbi“, kus nii õpilastel kui 
ka õpetajatel oma esinda-
jate kaudu on võimalik sõ-
na sekka öelda kõigis kooli- 
ja koolimaja valdkondades, 
arutlemaks, kuidas meie 
kooli veelgi paremaks muu-
ta saaks või mida oleks vaja 
muuta.

Soovitavate teemadena 
käsitleda allpool esitatud 
märksõnu (soovi korral võib 
ka muid). Ettekanneteks on 
aega 5 minutit. Alustatak-
se 5. klasside ettekannete-
ga, seejärel 6. klassid jne. 
Vaba mikrofon on peale et-
tekannete lõppu. Ettekanne 
vormistada kirjalikult. Eel-
nevalt tuleb kokku leppi-
da tehniliste vahendite ka-
sutamine (grafo, arvuti, cd 
vms.). Samuti tuleb eelne-

valt registreeruda hiljemalt 
teisipäevaks, 26. aprilliks ‘05 
huvijuhi juures! 

Ettekande vorm:) Ette-
kandja nimi ja klass 2) Et-
tekande koostamise tutvus-
tus (küsitluse vms põhjal) 
3) Ettekande teema 3) Kok-
kuvõte

Soovitusi ettekande 
koostamiseks: ära karda, 
see on sinu kool, kõik on ju 
omad. See ärane võimalus 
oma esinemisoskust treeni-
da. Ettekande põhiteesid pa-
ne kindlasti eelnevalt ka kir-
ja. Ära unusta, et esindad 
oma klassi seisukohti. Teh-
niliste vahendite kasutami-
ne on soovitatav. Ettekande 
muudavad huvitavamaks 
vanasõnad, võrdlused, epi-
teedid jms. – ainult nendega 
ei maksa liialdada. Kui kri-
tiseerid, siis ole konkreetne, 
väldi solvanguid.

„Aasta parim ...“ (üritus, 

õpetaja, tund, koostöö vms.) 
• Bassein (ujula) • Direktor 
• Esindus -> õpilasesindus 
• Fassaad (loe: koolimaja) 
• Garderoob • Hindamis-
süsteem • Infolevik • Ja-
latsid - vahetusjalatsid 
• Klassidevaheline võistlus 
•Loomevabadus,-ilu,-tõde 
• Maine • „Noor õpetaja“ 
• Olukord (loe: töö- ja õp-
pekeskkond) • Pesemis- ja 
riietumisvõimalused koo-
lis • Q-tegija • Riietumi-
ne • Söökla • Turvamees/
-naine • „Uus asi“ • Vägi-
vald koolis • Wc-d • Õppe-
korraldus • Äpardumised 
• ÕNNe tuba • Üritused 
• X(I)(I) klass.

Tule ja osale kindlasti, 
sest Sinu ja Sinu klassi arva-
mus on väga tähtis!

Renate Pihl,
huvijuht

Algklassidelt
Huvitav füüsikaline kogemus

3B klassi õpilased külas-
tasid füüsika kabinetti. Õpe-
taja Hilja Metsmaa tutvustas 
klassiruumi ja rääkis laste-
le elektrist. Õpetaja juhen-
damisel pandi kokku voo-
luring. Kõigi silmad lõid 
särama, kui vooluringis süt-
tis elektripirn. Õpetaja Hilja 
palus lastel kirjutada jutuke-
se „Laupäev elektriga.” Õpe-
taja poolt sai pika pai ilusa 
jutu eest Anli. 

Täname õpetaja Hiljat ja 
soovime läheneva sünnipäe-
va puhul õnne!

3B klass
Laupäev elektriga

Tänapäeval on elekter 
väga vajalik, sest ilma selle-
ta ei kujuta elu ette.

Laupäeval oli esimene asi 
vannitoas tuli põlema panna 
ja end pesta. Ema askeldas 
sel ajal köögis ja valmistas 
kohvimasinaga kohvi. Mi-
na läksin appi võileivagrilli-
ga soojasid saiu tegema. Te-
leviisori ees oli mõnus seda 
hommikueinet süüa ja mul-
tifilme vaadata. Päeval tul-
di ukse taha ja tilistati elekt-
rilist uksekella, et mind õue 
kutsuda. 

Õhtul on toas hämar ja 
on vaja elektrivalgusteid ka-
sutada. Nendeks on meil: 
laelamp, põrandalamp, laua-
lamp ja kohtvalgusti. Mi-
na kasutasin laualampi, et 
süntesaatoriga mängida. Sa-
mal ajal oli vend arvuti ta-
ga ja ema soojendas mikro-
laineahjus õhtusööki. Õhtul 
vaatasime koos perega tele-
viisorit. Õhtu lõppedes läk-
sin magama ja ema pani 
mulle raadiomaki pealt Pipi 
mängima.

Selline oli minu laupäe-
vane päev koos elektriga.

Anli Luup,
3B klass

Tähelepanu jalgrattahuvilised 
Kaunis kevad meeli-

tab jalgrattad talvekorte-
rist välja. Enne sõitma mi-
nekut kontrolli, kas kõik on 
nõuetekohane sinu ratta juu-
res. Ka tänavu mai lõpul on 
noortel soovijatel võimalik 
sooritada koolis jalgratturi 
eksamit. Soovin edu õppimi-
sel! Kohtumiseni eksamil!

Kati Haamer,
algklasside õpetaja Õpilaskoosolek õppeaastal 2003/2004. Kõneleb Mario Rauk. Foto: Gert Lutter
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Jätkub intervjuusari ”Ka õpetaja on inimene”
Genadi Noa
Kuidas sa lõõgastud?

Otsin looduses välja ko-
ha, kus saab tunda end argi-
päevasunnist võimalikult va-
bana. Need kohad on metsast 
ümbritsetud  lagendikud või 
mäetipud tammederingis. On 
paiku, mille piirilt põrkub vä-
lisilma kära ja rahutus tagasi 
ja kus siseminegi rahutus mal-
bub. Seal saab nautida iseen-
daga üksolemist. Kui pime-
dal ööl vaadelda tähistaevast 
ja ühestuda tema lõpmatus-
ega, kas siis argielu problee-
mid muutuvad  tähtsamaks 
või tühisemaks?

Millest sa unistad?

Unistan seisundist, kus 
äraöeldamatu on muutunud 
minus endas reaalseks elute-
gelikkuseks, millelt avanevad 
kaugemad, oma saavutami-
sega pikemaajalist rahuldust 
pakkuvad sihid, millel uhkab 
veel saladuskate. Valjude mõ-
tete sundusest vabana unistan  
unistamatust – enda praktili-
sest tajumisest kõiges ja kõige 
tajumisest endas.

Mis sind naerma ajab?

Naerma ajab mind mu 
enda rumalus, kui tema jäli-
le saan ja tarkusega teda val-
gustan nii, et ta taandub nagu 
pimedus valguse ees. Kas on 
teadmisel peale naeru mingit 
muud väärikamat suhtlemis-
viisi teadmatusega? Naerma 
ajab mind näägutamine ja to-
risemine, millega saavutatak-
se just vastupidist sellele, mi-
da õieti saavutada tahetakse. 
Naerma nakkab mind ka teis-
te naer puhtast südamest.

Millele sa kõhklematult raha 
kulutad?

Raha kulutan kõigele, mil-
le varal saab pisutki rohken-
dada hingevalgust ajutarkuse  
eredale loitmisele vaatamata 
hämaras oleskelus. Vaimse si-
suga raamatud on  vahendid 
hingevalguse soodustami-
seks.  Et ehe hingevalgus  ise 
pole ei kaup ega kapital, siis 
ei saa seda kunagi ega kusa-
gilt raha eest.

Üks naljakas seik koolipõl-
vest...

Seitsmenda klassi õpila-
sena sõitsin kord jalgrattaga 
ettevaatamatult peateele. Mi-
nu taga oli sammunud minu 
tollane suurim vihavaenla-
ne – klassikaaslane, kes mind  
enim narris. Peateel lähenes 
suure kiirusega auto. Peatuda 
või kõrvale pöörata polnud 
mul enam võimalik, ka üle tee 
poleks jõudnud. Klassikaasla-
ne haaras mõlema käega jal-
gratta pakiraamist kinni, nii 
et peatusin mõne cm kaugu-
sel pidurdavast  autost.
Üks lõbus lugu õpetajaks 
olemisest

Esimesel tööaastal, kui 
õpilasi veel filosoofide arva-
mustega üle koormasin, avas-
tasin kord, et õpetajalaua ta-
gant tõusta saan vaid koos 
tooliga. Lõpuks jäi toolile rii-
detükk püksiistmikust. Kee-
gi kaheteistkümnendik oli 
enne tundi valanud toolile 
laigu toolivärvilist liimi. Sel-
lest ajast alates ei tähtsusta ma 
oma ainet üle ega õpeta seda 
teiste ainete arvel.

Kui sa poleks õpetaja, kes 
sa siis oleksid?

Siis oleksin see, kes ma te-
gelikult olen. Luuletaja ehk 
olematute asjade väljamõtle-
ja – see, kes tirib need olema-
tusest olemasollu.
Sinu suur kirg...

Minu suur kirg on saada 
kõik kired nii oma kontrol-
li alla nii, et järgneb kirgas-
tumine.

Hilja Metsmaa 
Kuidas sa lõõgastud?

Lõõgastun füüsilise töö-

ga, käsitööd tehes, ristsõnu la-
hendades.

Millest sa unistad?

Unistan turvalisest elust ja 
heast tervisest.

Mis sind naerma ajab?
Naerma ajab hea nali.

Millele sa kõhklematult raha 
kulutad?

Raha kulutan kõhklema-
tult vajalikele teatmeteostele.
Üks naljakas seik koolipõl-
vest...

Meenub, kuidas kesk-
koolis lahtise veoautoga Le-
ningradis klassiekskursioonil 
käisime ja teeäärsetes hei-
naküünides ööbisime.
Üks lõbus kogemus õpeta-
jaks olemisest...

Õpetaja elus juhtub iga 
päev midagi, nii rõõmsat kui 
muret tekitavat.

Kui sa poleks õpetaja, kes 
sa siis oleksid?

Kui ma poleks õpetaja, siis 
ma oleksin  lastearst.

Sinu suur kirg...

Ma ei ole eriti kirgede küü-
sis.

Ülle Jasmin
Kuidas sa lõõgastud?

Tore õhtupoolik või nä-
dalavahetus pere või sõpra-
de seltskonnas on väga lõõ-
gastav.

Millest sa unistad?

Unistan kuumast-kosuta-
vast suvepuhkusest.

Mis sind naerma ajab?

Kõige rohkem naeran ma 
iseenda üle.

Millele sa kõhklematult raha 
kulutad?

Lõngapoest on väga raske 
välja tulla ilma ostuta.

Üks naljakas seik koolipõl-
vest...

Naljakas seik koolipõl-
vest? Muidugi sai koolis pal-
ju nalja, aga ei meenu mida-
gi märkimisväärset. Olin väga 
murelik õpilane ja nutsin tih-
ti, seda aega ma küll tagasi ei 
tahaks. 

Üks lõbus kogemus õpeta-
jaks olemisest...

Õpetaja töö on tore, sest 
igas päevas on midagi lõbu-
sat. Tuleb lihtsalt hea tuju-
ga klassiuksest sisse astuda. 
Näiteks sel aastal korralda-
sid 4.b klassi õpilased mulle 
väga vahva aprillinalja - esi-
mese tunni alguses puudus 
12 õpilast ja mina jäin tõesti 
uskuma,et mingi nakkushai-
gus on meie klassi tabanud!?

Kui sa poleks õpetaja, kes 
sa siis oleksid?

Kui ma poleks õpetaja? 
Seda on päris raske ette ku-
jutada. Töötaksin meelsasti 
ka raamatukogus. Naudiksin 
vaikust-rahu ja võib-olla oleks 
seal võimalik ka lugeda?

Sinu suur kirg...

Minu suur kirg on kudu-
mine, aga suveks viskan var-
dad käest ja naudin tööd aias. 
Iga suvine kiviktaimla laien-
dus pakub suurt naudingut.

Ülle Jasmin. Foto: erakogu

Hilja Metsmaa. Foto: erakogu

Genadi Noa. Foto: erakogu
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H. C. Andersen “Jutupangas”
6. aprilli hommikul olid 

“Jutupanka” koguneneud 
algklasside 2-liikmelised 
võistkonnad, et oma teadmi-
si proovida väikeses vikto-
riinis. Juttu tuli muinasjutu-
kuninga elust ja loomingust 

ning koos lugesime muinas-
juttu “Inetu pardipoeg”.

Kõik viktoriinis osalenud 
võistkonnad olid tublid ja 
said “Jutupangast” mäles-
tuseks volditud “Inetu par-
dipoja”. Osavõtnutest nu-

pukamad olid aga 3a klassi 
võistkonnas võistelnud Riin 
Nõukas ja Birgit Verbitski. 
Palju õnne teile!

Maren Aaviste,
kooliraamatukogu

H. C. Anderseni ristsõna vastused
1.Muinasjututegelane, kel-

lest sai kuningas, kuna ta oskas 
hästi sõnu seada - Tobe Hans

2.Muinasjutt üheteistküm-
nest printsist ja nende õest Eli-
sast -“Metsluiged”

3.Muinasjutu pealkiri, kus 
on tegelasteks Kaj ja Gerda -
“Lumekuninganna”

4.Muinasjutt ühe jalaga ti-
nasõdurist, kes armub imekau-
nisse baleriini -“Vankumatu ti-

nasõdur”
5.Pisitilluke, sõrme piku-

ne ilus lillehaldjas, kes ei suu-
da elada soomudas, hiireurus 
ega muti maa-alustes käikudes  
- Pöial Liisi

6.Tule süütamise vahend, 
Anderseni muinasjutu pealkiri 
-“Tuleraud” 

Ülevalt alla: linn, kus sün-
dis Hans Christian Andersen – 
Odense

Õigesti vastasid: Mait Er-
lenbach, Merilin Heinsoo, Ralf 
Heinsoo, Jako Jõgi, Kärt Kaasik, 
Hillar Kapsta, Mathias Kaps-
ta, Hedi Kereme, Sander Laas-
ter, Annaliis Lehto, Liisel Nelis, 
Sass Pääsk, Alari Saar, Stina Sil-
luste, Loretta Tiits.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Lühidalt

Infotehnoloogia aitab 
õppetööd huvitavamaks 
muuta.

Tehnoloogia areng pa-
kub järjest uusi võimalu-
si õppetöö huvitavamaks 
muutmiseks. Kuressaare 
Gümnasiumis tulevad kasu-
tusele esimesed puutetahv-
lid. Interaktiivne puutetah-
vel kujutab endast huvitavat 
ja kaasaegset õppevahendit, 
mille abil saab arvutit juhti-
da lihtsalt tahvli pinnale va-
jutades ja näidata suuremal 
hulgal visuaalset informat-
siooni.

“Puutetahvel sobib hak-
kajale õpetajale”- sellise 
pealkirjaga tutvustati puu-
tetahvlit eelmisel nädalal 
Pärnumaa koolidele (Pärnu 
Postimees 23.03). Puutetahv-
lit saab kasutada igas tun-
nis, parima lahendusena on 
puutetahvel  kõrvuti tavali-
se tahvliga.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

SmartBoard. Foto: Gert Lutter

Heategev kevadlillemüük 2005
Eesti  Tervishoiumuuseum 

kutsub teid osalema heatege-
vas  kevadlilleliikumises hai-
gete ja puudega laste toetuseks. 
See on  rinnaskantavate lillekes-
te ja kleebiste müük õpilaste 
poolt, millest laekuv tulu läheb 
haigete eakaaslaste elu kergen-
damiseks. 

Heategeva kevadlillemüügi 
juhend 2005

Heategeva kevadlillemüü-
gi eesmärk on aidata haigeid 
ja puudega lapsi ning suunata 
võimalikult paljusid õpilasi ke-
vadlillede müügi kaudu hea-
tegevusele. 2005.aastal toimub 
kevadlillemüük põhiliselt april-
lis ja mais. Maakondades ja lin-
nades toimuvatel suurtel rah-
vakogunemistel võib lilli müüa 
ka varem ja hiljem. Kevadlille-
del on kindlad hinnad. Teistsu-
guse hinnaga ei tohi lilli müüa. 
Tänavuste lillede värv on hõbe-
jasroosa. Müügi korraldaja on 
Eesti Tervishoiu Muuseumi ke-
vadlille keskus. 

Lilli müüvad õpilased, kel-
lel on rinnas suur papist õis 

oma nimega. Nad käituvad vii-
sakalt, teavad ja oskavad sel-
gitada, mis eesmärgil nad te-
gutsevad.  

Lillemüüjad annavad ra-
ha ja müümata lilled juhendaja 
(kooli huvijuhi) kätte, kes selle 
kohta jaotuskaardil arvet peab. 
Müüjaid võib premeerida. Sel-
le otsustab iga kool ise, kuid 
summa ei tohi ületada 10% lä-
bimüügist. KG premeerib müü-
jaid töötundidega!(20 lille = 1 
töötund)

Raha kasutamise üle otsus-
tab  kool ise, kusjuures raha 
võib jätta oma kooli haigete las-
te tarbeks või annetada piirkon-
na haigetele lastele. 

Korraldajatel on õigus ra-
ha kasutamist kontrollida. Info 
raha kasutamise kohta on ava-
likult kättesaadav. Koondaru-
anne esitatakse ka Rootsi, kust 
kevadlilled tulevad.

Nõuanded kevadlille-müüjale!

Kevadlilli müües teed Sa 
heateo: Sa aitad oma haiget ea-
kaaslast, annad talle võimaluse 
inimväärseks eluks.

Müü kevadlilli karbiga ja 
kirjuta sellele lillede hinnad: 

väike lill -1 kr., pärg -5 kr., 
kleebis- 2 kr.

Kirjuta karbile ka müügi 
eesmärk, näiteks “Haigete laste 
toetuseks” või “Aidake haigeid 
lapsi”. Võta korraga kaasa vähe 
lilli. Pea müüdud lillede kohta 
täpset arvet ja hoia raha hooli-
kalt varjul.

Püüa igale oma kooli õpila-
sele müüa kasvõi lill.

Vestle võõrastega julgelt 
ja viisakalt. Alusta näiteks nii: 
• Tere, kas tahate aidata haiget 
last? • Kas tahate teha väikest 
heategu? • Ostke üks kevad-
lill rinda ja lillekleeps aknale, 
sellega teete heateo haigete-
le lastele. • Ole sõbralik, lahke 
ja valvas. • Täna iga ostu eest 
kuuldavalt.

Aus ja omakasupüüdmatu 
tegu muudab ka Su enda pare-
maks ja toob Sulle elus õnne.

Kogu info ja lilled saate hu-
vijuhtidelt!

Inge Jalakas,
huvijuht


