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Teated
Meeldetuletus raamatukogult!

Palume tagastada õppeaasta lõpuks raamatukokku kõik õpikud.
Kaotatud või rikutud
raamatud tuleb asendada
sama trükisega või tasuda
nende turuväärtus.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja
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Hommikupäikesest ärgates leiame virgudes ilu
ja õhtuteloojang jääb värvima möödunud päeva.
Jääb tunne ja mõte neist
hetkist - kaunis on elu.
ja ootus ning igatsus hinges meid edasi viib...
Õpilaste sünnipäevad
Mikk Meikas 10E
Ainar Lepp 9B
Kristjan Saar 8A
Birgit Aavik 8B
Kairi Madisson 12C
Diana Ränk 4B
Laura Jakobson 11B
Triin Vaga 5A
Minni Meisterson 2A
Laas Õun 8C
Siim Põlluäär 8B
Meigo Kaare 5C
Risto Kaljuste 4B
Liisi Liiv 10C
Renita Toomsalu 9C
Imbi Võrel 5B
Triinu Riand 4B
Marleen Kubits 2B
Kaarel Tang 10D
Tiit Peit 12B
Eva Reis 10E
Maria Reis 10E
Hede Hommik 9C
Immo Ilmjärv 9A
Sandra Tulk 3B

27.05
27.05
27.05
27.05
28.05
28.05
29.05
29.05
29.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
31.05
01.06
01.06
01.06
01.06
02.06
02.06

Töötajate sünnipäevad
Dagmar Pöntiskoski
Raili Kaubi
Mai Rand
Sirje Kereme

29.05
30.05
30.05
02.06

Neljapäeval, 20. mail toimus KG kevadkontsert kus esinesid KG parimatest parimad. Pildil: “Kevade laul”,
esitavad 5B ja 6B ansambel, juhendajaks Laine Lehto. Foto: Gert Lutter.

Las jääda ükski mets...
Inimene, kes on oma kätega kas või ühe puu istutanud, oskab hoida metsa
ja meie elukeskkonda ka tulevikus. Sellest mõttest kantuna algasid 1.mail üleriigilised metsaistutustalgud.
Metsa on Eestimaal igal kevadel istutatud, kuid selle kevade miljon puud on
kingitus Euroopale. Ühtlasi
kannavad talgud ka laulu-ja
tantsupeoliste sõnumit suvise laulupeo läbivast teemast
“Las jääda ükski mets”.
10.mail käisid metsa is-

tutamas ka meie kooli segakoori “Ave” lauljad. Buss
viis meid koos SÜG-i segakooriga Sõrve, kus tegime 3
tundi tõsist tööd. Pärast kostitati meid tee ja pirukatega
ning hilisõhtul olime kodudes tagasi. Enamik meist istutas puid päris esimest korda, nii et oli ikka tähtis tunne
küll.
SÜG-i kooriga koostööd tegime sel kevadel veel
teinegi kord - 12.mail esinesime SÜG-is ühisel kevadkontserdil. Laulsime eraldi

ja laulupeo laule kandsime
ette ka ühiselt.
See aasta on üldlaulupeo aasta. Iga korraga lähevad laulud ja pääs suurele laulupeole raskemaks
- sel aastal pidid kõik koorid 1 laulu komisjonile ette
laulma, lisaks oli veel 2 pikka üldproovi. Õnneks läks
meil hästi ja 3.-4. juulil ootab
meid Tallinn.
Mari Randmets,
segakoor ”Ave” laulja

Stiilinädal meie koolis
3. – 7. mail toimus meie
koolis esimest korda üritus nimega “Stiilinädal”. Sel
ajal pidid õpilased vastavalt
päeva iseloomustavale sõnale kandma erinevat stiili
riideid. Nädal algas “mummu-triibu-ruudu-täpi” riietega. Sel päeval oli näha palju triibulisi pluuse,
mummulisi pükse ja see-

likuid. Rohkesti osavõtjaid oli ka kolmapäeval ja
reedel, vastavalt siis stiilile “pidžaama/ööriided” ja
“lapsepõlv. Parimaid ka auhinnati! Žürii liikmed käisid
iga päev koolis ringi ja märkisid üles neile enim meeldinud ja huvitavamad “kostüümid”. KG stiilseimaks
meheks valiti 9d Erki Elli. Ja

stiilseimaks naiseks 9b Heli
Vaher. Ära sai ka märgitud
stiilsem klass, kelleks osutus
6b. Aitäh kõigile osavõtjatele! Suured tänud ka korraldajatele sellise vahva ürituse
eest ja loodame aktiivsemat
osavõttu järgmiselgi aastal!
Kateriin Pani,
8A klass
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Juhtkond tänab

Eduka esinemise eest vabariiklikul filosoofiaolümpiaadil 12A õpilasi Priit Seppa (VI koht) ja Jaak Mäekerit
(VIII koht) ning nende juhendajat õp. Genadi Noa’d.
Kristiina Kruuset (11C)
ja tema juhendajat õp. Marit
Tarkinit tubli esinemise eest
Eesti õpilaste teadustööde
riiklikul konkursil.
Õp. Sirje Metskülli ja
kõiki tema abilisi KG lahtiste esmaabi võistluste läbiviimise eest.
Kõiki KG Kevadkontserdi esinejaid ja nende juhendajaid.
7A kl. õpilast Helery
Homutov’i (juh. Sirje Kereme), kes saavutas vabariiklikul konkursil “Vetevald läbi
lapse silmade” oma vanusegrupis 1.-2.koha.
Esteetika ainekomisjoni
ja huvijuhti õpilastööde näituse ja kevadkontserti korraldamise eest. Kiitus kõigile tublidele õpilastele, kelle
tööd olid näitusel või esinesid kontsertil.
4A ja 4B klasside toredaid näitlejaid, kelle osavõtul valmis muusikaline näidend “Tuhkatriinu”. Täname
ka lavastajat Ülle Jasminit, muusikalist kujundajat
Helle Randa ja liikumise juhti
Inge Jalakat.

Teated
Tähelepanu jalgratturid!
Peagi lähenev suvi toob
kaasa endaga huvitavaid
ettevõtmisi ja erinevaid puhkamisvõimalusi.
Kindlasti on paljudele suvel sõbraks
ka jalgratas. Esmaspäeval,
31.05.2004 on võimalik kõigil
huvilistel sooritada jalgratturi
eksam ja omandada juhiluba.
Mõningad
soovitused
jalgrattureile ohutuks sõiduks: • Kunagi ära torma
liiklusesse uisapäisa, jäta teistele võimalus sind varakult
märgata. • Liikluses jälgi pidevalt, mis toimub sinu ees,
külgedel ja taga. • Enne mis
tahes manöövrit ole veendunud, et see on ohutu. • Anna oma kavatsustest õigel
ajal märku. • Ole veendunud,
et teised liiklejad märkavad
sind. • Elava liiklusega teel
püüa vältida vasak- ja tagasipööret. • Püüa vältida pimedas sõitu. • Kanna peas kinnirihmatud kaitsekiivrit.
Kati Haamer,
õpetaja

Pühapäeval, 23. mail toimusid KG ujulas Maakonna Meistrivõistlused. Pildil üleval: Helerin Koppel ja Lilli-Mai Rebel - värsked maakonna rekordi omanikud. Foto: 2x Arvi Tanila. Pildil all: Norma Helde stiilinäide. Foto: Raul Vinni.

Kuressaare linnalaager Citykas
Pylades on organisatsioon, mis pakub noortele
aktiivseid võimalusi oma
vaba aja sisustamiseks,
korraldades
erinevaid
laste- ja noortelaagreid,
noortele suunatud projekte ning toetades noorte
omaalgatust.
Vaatamata
paljudele
kurjadele kahtlustele ja kõhklustele, kas Kuressaare ei
ole liiga väike linn ja kas
noored saarlased on nõus
veetma oma hinnalisi koolist vabu päevi linnalaagris,
korraldas Eesti Pyladese Liit
eelmise aasta suvel viis viiepäevast laagrivahetust.
Töö käigus selgus, et tegelikult on Kuressaare linnas võimalik leida meelepärast tegevust nii äsja
esimese kooliaasta lõpetanule kui ka väga nõudlikule teismelisele. Bowling, ratsutamine, jalgpall, kunst,
ekskursioonid
kohtumajja, päästeteenistusse ja politseisse, rannavolle, piknik
looduskaunis kohas? Täiesti huvitav.
Üle saja lapse vanuses 714 kasutas võimalust veeta oma koolivaheaja päe-

vad Cityka laagris. Mõnele
aktivistile hakkas kohe nii
meeletult meeldima, et käidi kahes, kolmes, mõni isegi neljas vahetuses. Loomulikult oli selles oma osa ja
”suur süü” ka kasvatajatel.
Laagrikasvatajad on noored, andekad mitmekülgsed
noorsootöö tudengid Tallinna Pedagoogilisest Seminarist.
Kuna suvi on kahjuks
ainult üks kord aastas, aga
koolivaheaegu
õppeaasta
jooksul mitu ning laagris tahaks ikka tihedamalt käia,
siis saime kokku ka sügisel.
Sügisesel vaheajal käisime
Vilsandi Rahvuspargi keskuses, harrastasime sporti, tegime kunsti, kinos käisime ja Rüütli Veekeskuses.
Laagripäev sisaldab alati ka
sooja lõunasööki.
Märtsikuisel
koolivaheajal oli pool seltskonnast
sama, mis sügisel. Puuduti ainult mõjuvatel ja väga
mõjuvatel põhjustel. Terve pika päeva sõitsime ringi Sõrves. Teejuhiks Mati
Martinson Saaremaa linnuklubist. Sepikojas käisime.
Bowlingust ja lõpupeost on

saanud head traditsioonid.
Kuressaare aktiivsed laagerdajad esindasid Eesti Pyladese Liitu omaalgatuslikult
ka Vallikraavi paadirallil.
Tulemuseks teine koht alternatiivsõidukite klassis.
Oma silmaga taaskord
linnalaagriimet kaeda ja aktiivselt osaleda on võimalik
juba eeloleval suvel. Samuti ootame suurima heameelega tagasi kõiki neid, kes
juba üks või mitu korda
käinud. Vanu sõpru on alati ääretult vahva näha. Nii
meil kui teil.
Suvised laagrivahetused
toimuvad sellel suvel 28.06.02.07; 05.07.-09.07; 12.07.16.07; 19.07.-23.07; 26.0730.07.
Laagripäevad kestavad
hommikul 11.00-st õhtul
17.00-ni. Viiepäevane laagrivahetus maksab 175 krooni.
Info ja registreerimine
tel. 56 985 022.
Vaata ka internetist
www.pylades.ee
Kai Saar,
Eesti Pyladese Liit
Saaremaa osakonna juhataja
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Tahate teada, kes on larvid?
Sellise nime valisid endale noored, valdavalt Kuressaare Gümnaasiumi õpilased, keda ühendab huvi
näitlemise vastu. Nimi “Larvid” sai leitud antiikmütoloogia leksikonist ja sõna
müstiline sisu tundus trupi liikmetele parasjagu hingelähedane. Larviditeks nimetati rooma rahvausundis
vaime või tonte, kelle meelistegevuseks oli inimeste
kimbutamine. Võiks ju küsida, mis on kõigel sellel pistmist näitemänguga? Põhjendust leiab ju alati: eks ole ju
teatrikunsti üks eesmärke
segaduse külvamine inimhingedesse, et anda mõtlemisainet.
Nüüdseks on “ Larvid”
koos käinud juba terve õppeaasta ning trupist on kujunenud ligi kümneliikmeline sõpruskond. Jõuludeks
valmis etendus “Suur must”
, mis küll erines tublisti traditsioonilisest jõuluetendusest, kuid pakkus põnevust
nii tegijatele kui vaatajatele.
Jõuluajal andis trupp Kuressaare raekoja saalis 8 etendust, mis oli täienduseks
Tartu AhhaaKeskuse näitusele “Ahhaa , mullid ja nullid!”, kus samuti käsitleti
värvitemaatikat.
Etenduse “Suur must”
tekst sündis trupi juhendaja ja kuressaarlasest kirjamehe Jaanus Tamme ühistööna, mida ka osalised
täiendasid.
“Suure musta” ülesehitus on noortepäraselt särtsakas: abstraktne tekst värvide olemusest,
vaheldub liikumise, poprütmide ning musta huumoriga. Etendus räägib värvidest
ja nende omavahelisest kokkusobivusest, mida võib üle
kanda ka inimsuhetesse.
Selleks, et ennast näidata
ning saada uusi kogemusi,
võttis “Larvid” aprillis ette
teekonna Tallinna. Tänusõnad
bussifirmale “Neomobile” , kes abistas meie
“poolmetsikut” ettevõtmist!
16.aprilli ennelõunal esine-

Hetk etendusest ”Suur must” Larvide esituses.

sime Pelgulinna Gümnaasiumis. Saalitäie õpilaste reageeringutest võis järeldada,
et etendus “läks neile peale”.
Pelgulinna Gümnaasium on
kunstikallakuga kool ja värvitemaatika sobis seega hästi. Tallinnas esinesime veel
Kodulinna Majas ning kohtusime selle maja perenaise
Tiina Mägiga.
Eraldi jututeema oleks
õhtune
kohtumisõhtu
Pelgulinna
Rahvamajas
teatritrupiga
“Teatriviirus”. Tegemist oli meiepoolse vastukülaskäiguga, sest
Saaremaa Miniteatripäevade aegu olime võõrustajateks meie. Taaskohtumine
oli elevusttekitav, nagu ka
tallinlaste poolt ettevalmistatud ühine intravoor, mis
pakkus nii lõbu kui esinemiskogemust.
Olime arvanud, et jõuluajaga meie “Suure mus-

ta” etendused piirduvadki,
aga viimane esinemine sellel hooajal toimus 15.mail,
mil oleme kutsutud esinema Kuressaare aiandus- ja
lillepäevadele. Seal esitame
kõlakoja laval sama kava,
aga veidi muudetud kujul
ning pealkirigi teine - “Maailm on värviline!”
Hooaja
lõpetasime
20.mail
Lõvipesupäevaga raekoja ees. “Larvid” ja
Ametikooli näitetrupp pesid tänavu puhtaks raekoja
lõviskulptuurid.
Kohtume jälle sügisel, et
jätkata poolelijäänud tööd
Ungari kirjaniku Ervin Lazari tekstiga “Dõm-dõdõdõmm” ja siis juba liikuda
nn. näpuharjutuste juurest
tõsisemate asjade poole.
Lii Pihl,
teatritrupp “Larvid” juhendaja
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Algklassidelt
Möödunud nädalal selgusid alglasside tublide laste hulgast parimate vihikute
omanikud ja parimad ainetundjad.
Parim ainetundja 2003/
2004.
1. klass. Matemaatika – Karl-Martin Lember
1A klass, eesti keel – SantaLotta Seppel 1B klass, loodusõpetus – Liisel Nelis 1B
klass.
2. klass. Matemaatika –
Brenda Rauniste 2A klass,
eesti keel – Riin Nõukas 2A
klass, loodusõpetus – Riin
Nõukas 2A klass.
3. klass. Matemaatika –
Johanna Sepp 3A klass, eesti keel – Mihkel Aavik 3B
klass, loodusõpetus – Kaisa
Silluste 3B klass.
4. klass. Matemaatika –
Risto Kaljuste 4B klass, eesti keel – Loore Paist 4B klass,
loodusõpetus – Hanna Martinson 4B klass, inglise keel –
Mariliis Sepp 4B klass.
Konkurss “Parim vihik, parim kirjutaja” 2003/
2004. Mirjam Tenno 1B
klass, Riin Nõukas 2A klass,
Helena Pihlas 3B klass,
Marlen Väli 4B klass.
Parim kirjutaja poistest
– Raul Kelder 1A klass.
Grete Pihl,
algklasside a/k esimees

Lühidalt
Megaaju 2004 võitjad selgunud.
12C võistkond (Reedik
Poopuu, Reigo Timm, Madis Majorov) kordas eelmise aasta võitu ja tuli esimeseks Megaaju kahekordseks
võitjaks.
10B võistkond pakkus
aasta jooksul võitjatele põnevat konkurentsi, kuid pidi lõpuks leppima II kohaga,
edestades napilt 12A võistkonda.
Tublilt esines kogu aasta jooksul ka 9D klassi võistkond, kes
kokkuvõttes
saavutas VI koha (põhikooliastmes I). Eriauhinna said
ka kõige nooremad osalejadpõhikooliastmes VI koha
saavutanud 5A võistkond,
kes edestas ka paljusid endast vanemaid.
Maidu Varik,
õppealajuhataja
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Suveks laagrisse
Äratame üheskoos Valklas mändide all ja mere ääres
ellu pioneerilaagri, mis siin
kunagi oli. Lubagem oma lapsed siia seiklema ja avastama.
Laskem neil tunda ja kogeda
seda, millest omavahel rääkida ning mida meenutada! Teretulnud on kõik tüdrukud ja
poisid vanuses 8-14a.
Asukoht:
Harjumaal,
Kuusalu vallas, Kolga lahe ääres. Mida me laagris teeme?
Matkame Kaberneemel, Salmistul, käime Valklas suure
kivi juures ning peame piknikulõunaid. Oma matkadel
korjame oksi, käbisid ning
muid looduslikke materjale, millest hiljem valmistame ikebaanasid, figuure, kujusid ning kaunistame stende.
Kindlasti ehitame rannas liivalosse ning möllame meres.
Joonistame temaatilisi plakateid ja toimub välklehtede
konkurss. Korraldame karnevali, loomulikult toimuvad
diskod, lõkkeõhtud, kus laulame ja tantsime. Ning midagi
peab jääma ka üllatuseks.
Majutus: Magame laagrimajades, kus on olemas kogu
varustus, mida Sa magamiseks vajad. Toitlustus: Sööme
neli korda päevas, nii, et tühja
kõhtu ära karda! Pedagoogiline personal: Laagri kasvatajad on kõik kõrgelt hinnatud
pedagoogid, kellel on olemas
vastav haridus ja eelnev kogemus. Laagrisse võta kaasa:
Isiklikud pesemise vahendid,
riided mis võimaldavad olla
looduses nii päikeselise, tuulise kui ka vihmase ilmaga,
karnevali riided, hea tuju!
Ajakava, vahetused 811a: 13.06-19.06, 20.06-26.06,
11.07-17.07, 18.07-24.07, 15.0821.08. Vahetused 12-14a:
27.06-03.07, 04.07-10.07, 01.0807.08, 08.08-14.08.
Info ja registreerumine:
kontakt telefon: 56 673 300,
E-mail: info@valklarand.ee.
Soovijaile transport Valklasse ja tagasi. Laagri tasu 6 päeva eest on 1200.-krooni. A/
A Ühispangas 102 200 369
130 12.
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Punase risti võistlused
Laupäeval toimus Kudjapel Eesti Punase Risti seltsi ja
meie kooli ühise üritusena
rühmadevaheline võistlus
esmaabi andmises. Võistlema pääses iga kooli parim
võistkond kolmes vanusegrupis (5.-6.kl. , 7.-8.kl ja 9.12.kl.) Osavõtjaid oli sellel
aastal mõnevõrra vähem.
Selle põhjuseks tõid rühmade juhendajad selle, et alates käesolevast aastast läksime ka meie üleeuroopaliste
võistluste nõuetele ja suurendasime võistkonna liikmete arvu neljalt kuuele. Eks
iga uuega harjumine võtab
aega ja esialgu tekitaski see
väikestele koolidele probleeme.
Võistluste tase on aga iga
aastaga tõusnud ja võistkonnad on väga võrdsed, nii olid

auhinnasaajate punktivahedki minimaalsed. Ka kohtunikena tegutsenud meedikud
tunnistasid, et raske oli hinnata nii võrdsete oskustega
rühmi. Siinkohal peabki tunnustama kõikide juhendajate
tõhusat tööd ja soovima jõudu ka edaspidiseks.
Vanusegruppide kaupa
olid tulemused sellised:
5.- 6. klassid: 1. Orissaare Gümnaasium 38 p, 2. SÜG
37 p, 3. Kahtla PK 36,5 p, 4.
KG 32,5 p (Birgit Koppel, Aina Antsmaa, Alan Väli, Henry Tiirik, Martin Nelis, 5. Silver Mägi), 6. Tornimäe PK 27
p, 7. Torgu PK 18 p.
7.- 8. klassid: 1. Muhu PK
40 p, 2. Orissaare Gümnaasium 39,5 p, 3. SÜG 38,5 p, 4.
Kahtla PK 38 p, 5. KG 36 p
(Mari Pajussaar, Maarja Saat,

Kaisa Tooming, Ingel Kadarik, 6. Kadri Saar, Triin Jõgi),
7. Tornimäe PK 28 p, 8. Salme PK – katkestas.
9.- 12. klassid: 1. SÜG 45
p, 2. KG 44,5 p (Kerli Tarkin, Liia Mets, Kristi Väli,
Karel Mets,Sass Saat, Tarvi, 3. Küüra), 4. Orissaare G
43,5 p.
Võistluse
korraldajana tahan südamest tänada
heade tulemuste eest kõiki
meie kooli võistlejaid ja nende juhendajat Pia Maidsaart.
Võistluste ladusa korraldamise eest kõikide toimkondade õpilasi ja nende juhendajaid õpetajaid - Taimi Aru,
Inge Jalakat, Gert Lutterit.
Sirje Metsküll,
terviseõpetuse õpetaja

Põhikooli õppevahendid 04/05
Uue õppeaasta õppevahendid (õpikud ja töövihikud) on juba hakanud
kooli saabuma.
Ka uuel õppeaastal on
kõigil 1.-9.klasside õpilastel
kasutusel oma kooli õpilaspäevik (sisaldab täiendavaid
lehekülgi oma kooli kohta).
Sügiseks jääb õpilastel
veel maksata B-võõrkeelte
töövihikud aineõpetajale.
Mõningatel
klassidel/
õpilastel on makstavad
summad erinevad, mis tuleneb sellest, et käesoleval
õppeaastal on jäänud osa
töövihikuid kas ilmumata
või tulnud odavama hinnaga, seega on tekkinud uueks
õppeaastaks nendele õpilastele nn. ettemaks (kajastub
detailsemas infos töövihikute loetelu juures klassiti).
Sellest tulenevalt on ka erinevad summad praegustele
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KG õpilastele ja suvel lisanduvatele, uutele õpilastele.
Õppevahendite
raha
kannavad
lapsevanemad
kooli pangaarvele ülekandega hiljemalt õppetöö lõpuks, s.o. 4.juuniks k.a.
Ülekande koopia esitab
õpilane oma klassijuhtajale.
Pikendatud
õppetööle
või suvetööle jäävate õpilaste vanemad saavad teha
ülekande juunikuus, pärast
õppenõukogu otsust (info
klassijuhatajalt).
Kätte saab õppevahendid koolist septembri esimesel nädalal.
Pangaarve: KG Sihtasutus; a/a 10220007768018
Eesti Ühispank; märgusõna “TÖÖVIHIK”; summa
…. krooni (vt. klassi 2004/
05 juurest); õpilase nimi ja
klass (järgneval õppeaastal).
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Märkus: Töövihikute üksikasjalik loetelu ja nende
maksumused on välja pandud kooli infostendile (õpetajate toa juures).
Töövihikute raha:
Summa
Summa
Klass
KG
uuele
2004/05 2003/04
õpilasele
õpilasele
2.kl.

163.00

163.00

3.kl.

382.70

427.70

4.kl.

341.00

341.00

5.kl.
6.kl.
7B kl.
7A, 7C
kl.
8.kl.
9.kl.

252.00
349.40
297.60

252.00
355.40
320.60

309.60

320.60

385.60
488.60

393.60
488.60

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja ja
Anu Saabas,
õppealajuhataja
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