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Palju
õnne!

Maren Aaviste* 28.11
Hoide Roose 29.11
Raina Rääp 30.11

Juhtkond tänab

Eelteade 5. klasside laste-
vanematele!

5-klasside lastevane-
mate kokkusaamine ja
kohtumine kooli psüh-
holoog Kaja  Puckiga  teemal
“Kuidas õpetada õppima”
toimub 4. detsembril kooli
aulas kell 18.00.

Õhtu alguses esinevad 5-
klasside näiterühmad ka-
vadega, millega esineti
klassidevahelisel näidendite
võistlusel. Ootame kõiki
vanemaid!

Klassijuhat ajad

Emakeele ainekomisjoni
KG 8. kirjanduspäevade
läbiviimise eest.

Kõiki 5.-12. klasside
näitetruppe toredate eten-
duste eest teatriõhtutel.

Õp. Reene Kanemägi't,
Sirje Kereme'd, Gerta
Nurk'a ja Arvi Tanila't ning
5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c ja 11c
õpilasi eduka osavõtu eest
Metsakalendri konkursist.
Teated

Kirjandusviktoriini tule-
mused

Viktoriinis osales 26 võist-
konda 5.-12. klassini (puu-
dusid 9c ja 12c). Viktoriini
hindas kohtunike kogu
koosseisus Urve Aedma,
Maren Aaviste, Maret
Laurson, Heidi Truu, Malle
Tustit, Marit Tarkin, Merle
Rätsep.

Esimest korda tuli vikto-
riinile kaasa võtta ka kodutöö
– kooli- või klassiteemaline
rahvalaul. Kohapeal esitati 5
küsimust. Pidi olema kursis
rahvaluule, O. Lutsu “Ke-
vade”, Fr. R. Kreutzwaldi elu
ja “Kalevipojaga”, J. Krossi
“Wikmani poistega”, oskama
lahendada stiiliülesandeid ja
tundma kooliteemalist infot,
millega on võimalik tutvuda
kooli stendidel.

Viktoriini hinnati neljas
vanuseastmes. 5.-6. klass: I
koht 6a (Evelin Varris, Eleri
Homutov, Jaan Käsk, Liisu
Lehtsalu), II koht 6b (Mirjam
Ool, Maris Tustit, Liisa
Reinart, Kertu Kaminskas),
III koht 5a (Alan Väli, Adele
Rassel, Rauno Rüütel, Mare
Kiider).

7.-8. klass: I koht 8b (Ats
Pildre, Liisi Balin, Reet
Paakspuu), II koht 7a (Kadi
Sink, Kateriin Pani), III koht
8a (Anli Vanem, Sofia

Kirjut amisvõistluse p ari-
mad

Parimate kõnede autorid
5.-6. klass: Hõbekee Kerttu
Kilumets 5a, I koht Heleri
Homutov 6a, II koht Kadri-
Laura Laid 6c, III koht Kaisa
Tooming 6c.

7.-8. klass: Hõbekee Liis
Poopuu 7a, I koht Adam
Tamjärv 8a, II koht Kristin
Puck 7b, III koht Kateriin
Pani 7a.

9.-12. klass: I koht Krõõt
Tarkmeel 10c, II koht Kristiina
Kruuse 10c, III koht Pille Lodi
10b.

•ürii nimel
Maret Laurson

KG 8. kirjanduspäevad

Hratkevitš, Adam Tamjärv,
Maarja Raamat).

9.-10. klass: I koht 9a
(Jaanika Aavik, Merli Rei,
Geidi Vaan, Mati Vait), II
koht 10b (Pille Alder, Piret
Hiie, Kaidi Niit, Leila Ley), III
koht 10c (Tiidrek Nurme,
Ilona Käsk, Triin Aavik,
Diana Pihlas).

11.-12. klass: I koht 12b
(Liis Pildre, Ingrid Viskus,
Elona Metsalu, Triin Timm),
II koht 11c (Linda Lest, Kairi
Madisson, Reigo Timm, Eilika
Trummar), III koht 11a (Mary
Tamsalu, Priit Sepp, Liis
Madisson, Tuuli Kald).

Merle Rätsep

Tähelepanu XI ja XII klas-
si õpilased!

Laupäeval, 30. novembril
kell 13 kuni 16 toimub Kures-
saare Kuurhoone koh-
vikusaalis Eesti suuremate
ülikoolide - Tartu Ülikooli,
Eesti Põllumajandusülikooli,
Tallinna Tehnikaülikooli ja
Tallinna Pedagoogikaüli-
kooli infopäev.

Infopäevale on oodatud

Ülikoolide infopäev Kuressaares!
kõik need, kes on huvitatud
ülikoolides õpetatavatest eri-
aladest ja õppekavadest,
2003/2004 vastuvõtueeskir-
jadest ja sisseastumis-
nõuetest, eriala- ja kõrgkooli
valikust ning üliõpilaselust
meie peamistes kõrgkoolides.

Sisseastumisnõudeid, eri-
alasid ja ülikoolielu tutvusta-
vad õppeosakondade spet-
sialistid ning üliõpilased,

kellest suur osa on pärit
Saare- ja Muhumaalt.

Jagatakse infomaterjale ja
vastatakse küsimustele.

Infopäev on mõeldud eel-
kõige neile, kes huvitatud
põhiõppesse (st päevasesse
õppesse) astumisest.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Pilt KG kirjanduspäevade raames toimunud kirjandusviktoriinilt.Foto: Merle Rätsep.

Reedel, 29.novembril kell
10.00 tuleb meile külla
Uuno Raadio.

Toimuvad auhinnamän-
gud, esineb Eesti parim
trikijalgrattur, toimub korv-
pallilahing Uuno Raadio vs
Kuressaare Gümnaasium ja
õhtul kell 19-23 suur sün-
nipäevadisko 9.-12. klassi-
dele. Kaasa  õpilaspilet.

Inge Jalakas,
huvijuht
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Teated

Megaaju I vooru tule-
mused

Megaaju I voorus osales
33 võistkonda, suurematega
võistlesid vapralt ka noore-
mad klassid. Tulemused
olid järgmised:

7 punkti: 11c II. 6 punk-
ti: 11b I , 11c I, 12a I,12a IV,
12b II. 5,5 punkti:11c III. 5
punkti: 8b II, 8c, 10c I, 10c
II, 11a, 12a II, 12a III, 12b I.
4,5 punkti: 12b III. 4 punk-
ti: 5c I,  8d, 10a, 10b, 10b II,
12b IV, 12c. 3 punkti: 5c II,
7b, 9a I, 9a II, 10a II, 10c III.
2  punkti: 6a, 8b, 9c. 1 punkt:
6b.

II voor toimub 4.detsemb-ril k. 12.45 auditooriumis.
Maidu Varik,

õppealajuhat aja

KG õpilased edukad Met sa-
kalendri konkursil!

Riigimetsa Majandamise
Keskuse ja Eesti Ühispanga
korraldatudMetsakalend-
rite konkursile saabus 179
tööd Eestimaa kõigist maa-
kondadest.

Auhinnatute hulka valiti
ka: Kuressaare Gümnaa-
siumi (5a, 5b, 5c, 6a) 29
õpilase töö õpetaja Sirje
Kereme juhendamisel;
Kuressaare Gümnaasiumi
6b ja 6c 22 õpilase töö
õpetaja Reene Kanemägi ja
Arvi Tanila juhendamisel;
Kuressaare Gümnaasiumi
11c 20 õpilase töö  õpetaja
Gerta Nurga ja Arvi Tanila
juhendamisel.

Auhinnaks on EÜP
noortekaardid   ning või-
malus osaleda jõuluprog-
rammil Mustjala loodusma-
jas või Sagadi looduskoolis.
Jõuluprogramm on 5-tun-
nine, sisaldab meister-
damist looduslikust mater-
jalist, õnnetina valamist,
metsaretke, nuputamist,
piknikku lõkke ääres ning
hobusõitu, Sagadis ka mõisa
härrastemaja ja metsamuu-
seumiga tutvumist.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Kolmapäeval, 20. no-
vembril leidis aset järjekord-
ne põhikooli teatriõhtu.

Selle aasta üritus oli
pühendatud Kuressaare
Gümnaasiumi 25. aastapäe-
vale ja teemaks “Kool kir-
janduses”. Seetõttu olid täna-
vused etendused suuremalt
jaolt seotud kooliga.

Osavõtt põhikooli teat-
riõhtust oli  väga aktiivne –
kokku osales neliteist  5.-8.
klassi.

•ürii hindas teksti esitust,
selgust ja ilmekust, rolli sisse-
elamist, lavakujundust ja
muusikalist tausta. Auhindu
jagus esinejatele ohtrasti ja
jagunesid need järgmiselt:

Grand Prix – 8b klass
näidend “Tarkusel on piirid,
rumalusel mitte”.

5.-6. klassid: 1. koht – 6b
näidend “Kevade”, 2. koht –
6a “Perspektiiv”,  3. koht – 5b
“Kevade tänapäeva koolis”.
Parim naisosatäitja – Pille
Alasi.

Parim meesosatäitja –
Kristjan Kiirend. Parim kõr-
valosatäitja/muusik – Uku-
Rasmus Lind. Parim Kiir -
Kermo Aus. Parim õpetaja  -
Helery Homutov. Parim
köster – Hanno Nelis. Parim
direktor – Silvar Vahkal.

Põhikooli Teatriõhtu

7.-8. klassid: 1. koht –
7b, “Kummikeks”, 2. koht –
8c, “Kuidas me rikkusime
internaadi öörahu”, 3. koht –
7c, “Kevade tänapäeva koo-
lis”.

Parim naisosatäitja – Heli

Vaher. Parim meesosatäitja –
Ats Pildre. Parim jutustaja –
Pille-Riin Vessik.

Tanel Tabur ,
•ürii esimees

Tallinna Tehnikaülikooli
Küberneetika Instituudi
foneetika ja kõnetehnoloogia
labor on käivitanud eesti-
keelse kõne andmebaasi
loomise projekti.

Selle eesmärgiks on kogu-
da eestikeelse kõne salvestu-
si vähemalt tuhandelt inime-
selt üle Eesti.

Andmebaas on vajalik
eestikeelse kõne uuringuteks
ja kõnetuvastussüsteemide
loomiseks.

Kõne on inimese jaoks
kõige loomulikum suhtlusva-
hend. Keeletehnoloogia kiire
arengu tulemusena võime
juba lähitulevikus suhelda
arvutiga kõne abil, kuid esial-
gu ainult inglise, saksa või

Laena oma häält tuleviku hüvanguks!
prantsuse keeles. Kas Te
tahaksite, et kunagi saaks ar-
vuti aru ka Teie eestikeelsest
kõnest? See on tulevikus
kindlasti võimalik, pealegi
saate Te ise sellele kaasa
aidata.

Oma häälenäite lisami-
seks andmebaasi tuleb Teil
helistada salvestuskeskuse
telefoninumbril, kuulata ju-
hiseid ja vastata küsimustele
ning lugeda etteantud teksti.
Teie kõne salvestatakse au-
tomaatselt. Eesti Telefoni ja
EMT klientidele on helista-
mine tasuta!

Registreerige end projek-
tis osalemiseks: http://
www.phon.ioc.ee/base/
reg.php ja toimige järgnevalt.

 1. Oodake e-maili või pos-
ti teel Teile saadetavaid ju-
hiseid, tekste ja telefoni-
numbrit, kuhu helistada, 2.
Tutvuge juhiste ja tekstidega,
3. Varuge helistamiseks um-
bes 20 minutit vaba aega ja
müravaba koht, 4. Helistage
salvestuskeskuse numbrile.
Teile vastab automaat-
süsteem, mis juhendab Teid
ja salvestab Teie kõne. Pro-
jekti finantseerivad: Kul-
tuuriministeerium, Hari-
dusministeerium.

Projekti toetavad: EMT,
Vaata Maailma, Tehnokratt,
Õpetajate Leht, Postimees.

Teate edast as
Arvi T anila

5.-6. klasside arvestuses 1. koha saanud 6B etendus “Kevade”.
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1.”Kevade” 11A
Siis kui Argo koolimajast

ära läks, olid tunnid juba ala-
nud….

Loos olid põimitud KG ja
Oskar Lutsu Paunvere õhk-
kond. Tegelaskujud olid jää-
nud samaks, aga nendele olid
lisatud tänapäeva inimtüü-
bid. Parodeeriti tänapäeva
rullnokkade väljendeid. Hästi
oli sobitatud näidendisse
Argo Kirsi töö- ja koduelu.
Näidendi oleks võinud isegi
pealkirjastada dokumentaal-
näidendina “Meite Argo ja
tema töö linnavolikogus”.
Näidend saavutas kolmanda
koha.  Laineid lõi Liis
Madisson, kes sai ka “Kõige
seksikama Teele” preemia.
Tõnissoni kehastanud Mary
Tamsalu sai auhinna “Parim
naine mehe rollis”.
2.”The best of KummiTarzan” 12C

Õhus oli tunda ketšupi-
lõhna…

Peaosaline Kummi sai nii
tõsiselt tol õhtul peksa, et
pole järgneval ööl korralikult
maganud. Samas ilu nõuab ju
ohvreid. Näidendis oli jälle
pandud mitu asja kokku.
Atraktiivne Bii Ei (Margus
Putku) vallutas nii mõnegi
neiu südame saalis. Kummi

trussikute tegumood ja esi-
algne värv on vast paljudele
meelde jäänud. Märt Seeman
jättis niivõrd naiseliku mulje,
et kooli peal tabasid teda
õhtul nii mõnedki poiste
pilgud. Nalja on teatris kõige
raskem teha ning kui see väl-
ja tuleb, on suurepärane. Sa-
mas oskus nali õigel ajal lõ-
petada vajab palju har-
jutamist.

Näidend sai järgmised au-
hinnad: II preemia, Parim
mees naise rollis Märt See-
man, Parim action-hero
Jaagup Kallas, Parim grimm
ja kostüüm Margus Putku.
3.”Kohtuprotsess” 10A

Väga huvitav lähenemine
teemale. Koos olid ajaloost
tuntud suurkujud. Kogu näi-
dendi moraaliks oli vast see,
et minevikuta pole tulevikku.
Suur osa publikust samastus
kurva õpilasega kohtuprot-
sessil: kõik me oleme mõel-
nud, et kellele, milleks ja miks
on vaja meil õppida. Näidend
oli vastuseks küsimustele.

Auhind: Lootuse preemia.
4.”Agu Sihvka annabaru” 10B

Kui nüüd kõik ausalt ära
rääkida…

Näidendi algmaterjal oli

väga hea. Peaosatäitjaks oli
jutustaja. Näidendis tekitasid
nostalgiat pioneerilapsed.
Tore oli vaadata, et kaasati
terve klass. Näidend oli koo-
miline ja arusaadav paremi-
ni nendele, kes olid raama-
tuga varem kokku puutunud.
Samas oli võetud jõukohane
tükk, millega tuldi hästi
toime.

Auhind: Nostalgia
preemia.

5.”Viimne reliikvia” 9B
Uudne lähenemine ja

uued mõtted näidendile-
kassetimajandus. Nii mõnigi
võis näidendi repliike peast
öelda- kes siis “Viimset
reliikviat” ei teaks.

Näidendi varjutas võibol-
la liigne möll laval. Samas
hobuse debüüt KG näitelaval
jääb kõigile meelde. Laval
mõjub tihtipeale massistseen.
Tore oli vaadata, et kogu klass
kaasatakse Suurde Teatriõh-
tusse. Esiletõstmist väärib ka
fakt, et tegu oli ainukeste
üheksandikega ja nad olid
võrdväärsed gümnasistidega.

Auhinnad: Parim hobune-
Kedi Kruusmägi, Parim
9.klass.
6.”Aga ükskord algabaega” eepose Kalevi-poeg” ainetel -10C

Tükis oli välja toodud
eestlastele oluline tegelane
Kalevipoeg. Oskuslik mõtte
väljatoomine raskest värsist.
Kuigi diktsiooniga oleks või-
nud veidi tööd teha. Karak-
teritest võiks välja tuua sepa.
Ning loomulikult õrn ja siiras

Parim meesosatäitja Janno Saft (Mäe Andres) koos Puhhiga.

Grand Prix’i üle andmas Toomas Takkis 12a etendusele Maeterlinck’i “Pimedad”.
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Saarepiiga jäi kõigile
südamesse. Temas oli tunda
eepose algset naiskuju. Näi-
dend oli üks raskeima sisuga
Suurel Teatriõhtul.

Auhinnad: I preemia, Pa-
rim kõrvalosa Tiidrek Nurme,
Parim kaklusstseen Sarvikaat
(Reino Külaots) - Kalevipoeg
(Mihkel Kõrgessaar).
7. “On üks mägi” 12B

Asja sügavusele ei saanud
võibolla koheselt pihta. Hil-
jem järele mõeldes oli asi liht-
ne, kuid suure tagamõttega.
Huvitav oli, et üks tegelane oli
eesti oma kirjandusest Mäe
Andres ja teine maailmast
Puhh-nendele oli külge pan-
dud praegused probleemid ja
tunded. Vürtsi andsid näi-
dendile väikesed nüansid
näiteks Mäe Andres naistega
koopas ja mutanteerunud siil.

Auhinnad: Parim mees-
näitleja - Janno Saft.

8. “ Inimese olemusekõverpeegeldus läbiparalleelreaalsuse” 11C
Reaalsuseks pidi antud la-

vastuses olema näidend ja
selles toimunud sündmused,
mis katkesid näitlejate loobu-
mise tõttu, tuues välja kulis-
sidetaguse maailma.

Auhinnad: Parim nais-
näitleja-Karin Auväärt, Pa-
rim lavakujundus - Piret
Puppart, Parim lavastaja
Kristi Hints.
9. “Pimedad” Maeterlinck’i
ainetel 12A

Teatriõhtu lõpetas sünge
lähenemine teemale. Välja oli
toodud pimedate maailm,
millest nägijad ei tea midagi.
Näidendis olevad üksikud
repliigid omasid kõik sügavat
tähendust. 12A järgis mõtet-
lihtsuses peitub ilu. See
haaras minimalistlikut

lavakujundust ning vähest
teksti. Suurel Teatriõhtul oli
see ainuke näidend millest
suurt osa täitis muusika.

Auhinnad: GRAND PRIX,
Parim naiskõrvalosatäitja-
Maret Kivi, Parim muusika.
Kommentaarid

Aivo Sadam (vilistlane,
•üriiliige): Üllatavalt palju
naljakaid asju oli siin lava-
laudadel näha. Rõõm kogeda,
et samu asju, mis meie te-
gime, tehakse 4-5 aastat hil-
jemgi. Kõige rohkem üllatas
Grand Prix’i võitja oma süga-
vusega. Kui mõelda, millises
näidendis ja kus oleksin osa-
lenud, oleksin soovinud olla
teejuht, kui talle oleks saanud
teksti panna.

Toomas Takkis:  Mulle
jäid teatriõhtult väga meeldi-
vad emotsioonid. Kõige lus-
takam oli esimene etendus
“Kevade”. Ise oleksin soovi-
nud täita Puhhi rolli näiden-
dis “On üks mägi” (12. B). Kui
oleksin pidanud ise sellisel
teemal näitemängu tegema,
oleksin kaldunud tõsisema
poole.

Janno Saft (parim mees-
osatäitja) - Kõik see roll tuli
väga raskelt. Pärast mitme-
päevast tööd. Olin Mäe And-
res. Sellest ma aru ei saa, miks
•ürii mind valis. Ma vist
mängisin nii tõetruult, sest
roll oli mulle suhteliselt sü-
damelähedane, ma ei pida-
nud eriti pingutama. Ise olek-

sin oma auhinna andnud
Jaagupile (KummiTarzan)
või Putkule (PA).

Kutt Kommel: Minule
meeldis kahtlemata
“Pimedad”, sest alati on see
oht, et tahetakse minna
kergemat teed ja teha sellist
nalja ja pulli, kuid see oli üks
etendus, mis oli tõsine ja mis
väga hästi välja tuli. Linna-
teatris laseksin lavale
“Pimedad” ja mõni päev
laseksin “The best of Kummi
Tarzan`i”.

Marit Tarkin ( Suure
Teatriõhtu peakorraldaja) -
Kui teatriõhtu ajaloost rääki-
da, siis esimese aasta teemaks
oli Boccaccio. Alustamise
võlu oli selles, et  üritus läks
käima, tekkis traditsioon
tänu tollastele esinejatele ja
publikule. Teisel aastal teat-
riõhtut  juba oodati.

Kooliteatri võti peitubki
koolis. Siin esinevad õpilased
meie keskelt ja arvukas pub-
lik näeb neid hoopis teises
rollis. Siin on võimalik avas-
tada andeid ja häid kaaslasi
endi keskelt.Tore, et naljatük-
kide kõrval on tõsiseid lavas-
tusi – see hoiab õhtut tasa-
kaalus. Ärge kartke tõsistest
asjadest laval rääkida – teat-
ris nagu eluski peab kõike ole-
ma – nii nalja kui pisaraid.

Kohtumiseni Suurel
Teatriõhtul 2003!

Astra Mõistlik
ja Piret Sepp

Suurel Teatriõhtul 2002
hindas etendusi •ürii
koosseisus: Toomas Takkis –
Kuressaare Gümnaasiumi
direktor,  Maidu Varik –
Kuressaare Gümnaasiumi
õppealajuhataja,   Kuressaare
Gümnaasiumi I lennu vi-
listlane, Virge Pihel – Saare
Politseiprefektuuri krimi-
naalosakonna politseiinspek-
tor, KG 19. lennu vilistlane,
kooliteatri tegija, Märt

Suure Teatriõhtu tänu
Käesel, osaühingu Ensert ju-
hataja, KG 6. lennu vilistlane,
Maret Laurson – Kuressaare
Gümnaasiumi emakeele
ainesektsiooni esinaine, Kutt
Kommel – Kuressaare Lin-
nateatri direktor, Kuressaare
Gümnaasiumi 14. lennu
vilistlane, Pilvi Karu – Kures-
saare Gümnaasiumi dispet-
šer, Saare Noorte Huvikooli
muusikaõpetaja, KG 13. len-
nu vilistlane,Inge Jalakas –

Kuressaare Gümnaasiumi
huvijuht, 17. lennu vilist-
lane,Sergo Selder – Tartu
Ülikooli ajakirjanduse vii-
mase kursuse tudeng, KG 19.
lennu vilistlane, kooliteatri
tegija ja Aivo Sadam- Viljan-
di Kultuurikolled•i lavakuns-
tide kateedri teatriosakonna
viimase kursuse tudeng, 21.
lennu vilistlane.

 Õhtut juhtisid Anneli
Armus ja Mats Varik. Kutsed

ja kuulutused kujundas Gert
Lutter, 19. lennu vilistlane.
Filmis Paavo Mardi- 24. len-
nu vilistlane,fotode ja
muusikaga tegeles  Andrus
Pajuniit- 23. lennu vilistlane.
Esinesid KG väitlusklubi ja
Erko Niit 9. A klassist. Suur
tänu Teile ja aitäh osalenud
klassidele ja mõnusale
publikule!

Marit Tarkin

12c etenduse Kummile on appi tulnud A-rühm.
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18. novembril toimus
klassijuhatajate nõupida-
mine teemal “Vägivald koo-
lis”, mille viis läbi kooli psüh-
holoog Kaja Puck. Klassiju-
hatajad said rühmatöö käigus
arutada selle üle, mida saak-
sid nemad teha selleks, et
koolis oleks vähem vägivald-
set käitumist. Leiti järgmist:

1. Peab olema ülevaade
oma klassis toimuvast - s.t.,
kes on kiusajad, kes kiusatud.

2. Kiusamisjuhtude puhul
tuleb välja selgitada loo
tagapõhi.

3. Tuleb rääkida nii kiusa-
ja kui ka kiusatavaga.

4. Klassijuhatajatundides
saab korraldada temaatilisi
loenguid ja teha rühmatöid
antud teemal ning arutada
tekkinud konfliktsituat-
sioone.

5. Kool ja kodu peavad
tegutsema käsikäes.

6. Kiusajale tuleb määra-
ta karistus.

7. Kiusajad peavad oma
käitumisest aru andma juht-
konna ees.

8. Kiusajad peavad koos
lapsevanemaga oma käitumi-
sest aru andma kooli hoole-
kogu ees.

Enne klassijuhatajate
nõupidamist küsitles psüh-
holoog ligi 200 põhikooli
õpilast selle kohta, mida
saaksid õpetajad nende ar-
vates teha selleks, et
kiusamist oleks koolis vähem.
Õpilased pakkusid välja järg-
mist (kirjapilt muutmata):

1. Igal korrusel võiks olla
üks turvamees.

2. Õpetaja võiks rohkem
südameasjaks võtta, et tema
klassis oleks rahu.

3. Õpetaja võiks jätta va-
hetunniks klassiukse lahti ja
ise ka klassi jääda.

4. Kiusajate suhtes tuleb
tarvitusele võtta karistus-
meetmed (rahatrahvid,
koolist väljaviskamine).

Vägivald koolis
5. Õpilased võiksid ka ise

paremini käituda, õpetajad ei
saa midagi teha.

6. Pidada loenguid õpilas-
tele koolikiusamise kohta.

7. Käitumise eest võiks
panna eraldi hindeid ja kui
see on ületanud teatud piiri,
jääb suvel käitumist õppima.

Kuna koolikiusamine on
jätkuvalt  päevakorras olev
teema, kaasaks ka lapsevane-
maid sellesse. Kui teil on  tea-
da koolikiusamise juhtumeid,
huvitavaid mõtteid või
tähelepanekuid seoses selle
teemaga, kirjutage aadressil:
kaja@oesel.edu.ee.

Järgmises infolehes an-
nab psühholoog  lastevane-
matele soovitusi selle kohta,
kuidas saada aru, et tema last
koolis kiusatakse ja mida sel-
lisel juhul edasi teha.

Kaja Puck,
psühholoog

Koolilehtede konkurss!
Noorte Meediaklubi ja

Eesti Ekspress korraldavad
neljandat aastat koolileh-
tede võistluse. Sel aastal ko-
hustuslikku teemat ei ole,
kirjutada võib kõigest, mis
tähtis tundub. Auhinnad
antakse välja parimale uudi-
sele , arvamusloole, prob-
leemloole, olemusloole, fo-
tole, küljendusele ja üldvõit-
jale.

Kõigile, kes soovivad
meie kooli esindada, kuu-
lutame välja vahekonkursi,
kus valime välja parimad
tööd konkursil osalemisks.
Koolivoorus on samuti pree-
miad parimale või pari-
matele! Tähtaeg 1. veebruar
2003. Osale kindlasti, sest
ajakirjandus on neljas võim
riigis! Tööd saata e-maili
aadressil leht@oesel.edu.ee.

Võistluse lõpuni tuleb
alles hoida lehes ilmunud
fotod ja tekstid elektrooni-
lisel kujul. Vabariigi pari-
mad sõidavad välisreisile!

Marit Tarkin

2.-7. detsembrini on
Kuressaare Kalevite Kodu
sünnipäevasaalis avatud Tar-
tu Ülikooli teaduskeskuse
AHHAA šokolaadilabor, kus
saab teada, kuidas valmib
šokolaad. Lapsed saavad ka
ise šokolaadi teha. Poe- ja
kohvikusaalis on võimalik
tutvuda AHHAA-keskuse
käed-külge eksponaatidega,
arvutis on põnevad program-
mid ja videost saab multi-
filme vaadata.

Šokolaadivalmistamise

Alustage jõulukuud Šokolaadilaboris!
protsess kestab umbes tund
aega ja nii kaua kulub aega ka
väiksema (kuni paarküm-
mend õpilast) grupi külas-
tuseks. Suuremad klassid ja-
gatakse kaheks rühmaks:
pool klassi teeb šokolaadi,
teine pool vaatab filme, uurib
eksponaate ja tegutseb arvu-
tis. Pärast vahetatakse osad.

Suure klassi külastuseks
palume planeerida 1.5 -2 tun-
di. Õpilasgruppidele on
planeeritud tööpäeviti ajad
kella 10-16 (vajadusel ka 16-

18), v.a. 2. detsember, kui la-
bor on lahti alates kella 14st.
Laupäev, 7. detsember ja
tööpäeviti õhtupoolsed ajad
(kell 16-18) võiksid jääda
perekülastusteks. Õpilas-
grupid saavad külastusaega
registreerida Kalevite Kodu
telefonil 33088 või e-mailil
kuressaare@kalev.ee. Pilet
õpilastele 10.-, täiskasva-
nutele 15.-, perepilet 15.-

Teate edast as
Riia Nelis

Aitäh õpetaja Ivar
Metsküllile ja 8B klassi
õpilastele, kes tegid meile
ekskursiooni-õppekäigu
poiste tööõpetuse ja tütar-
laste käsitöö klassides, näi-
tasid ja rääkisid, mida ja
milliste tööriistade ja va-
henditega nad on meister-
danud. Oli huvitav!

1A klassi lap sed,
õpetaja Grete Pihl

Klassielu

Veel on  vabu kohti 8C
klassi Praha reisile

8C klass läheb kevadisel
koolivaheajal 17.-
21.03.2003 5-päevasele rei-
sile Prahasse.

Kes pole veel kevadises
Prahas käinud ja väga soo-
vib meiega liituda, siis palun
kindlasti selle nädala jook-
sul kuni 29.11. endast teata-
da õpetaja Helle Rannale.

Helle Rand

Meie kodukirjanikul
Endla Tegoval on sünnipäev
tulemas, seekord 80.

Õige sünnipäev on 26.no-
vembril, mil kell 15 on
Kudjape kalmistul kirjaniku
haual mälestushetked.

Raamatukogu, Raama-
tuklubi ja kultuurikeskus
korraldavad 28.novembril
algusega kell 15 Kuressaare
Kultuurikeskuses kirjandus-
liku pärastlõuna, mille kes-

Kodukirjaniku Endla Tegova sünnipäev
tuseks on planeeritud umbes
kaks tundi. Kirjaniku loomin-
gus on oluline osa koolil ja
noortel, mistõttu üritus sobib
hästi gümnaasiumiõpilastele.

Kirjandusliku pärastlõuna
sisuks on: ülevaate Endla
Tegova loomingust teeb
Kuressaare Gümnaasiumi
õpetaja Ester Kuusik, mäles-
tusi pajatavad sõbrad, töö-
kaaslased, lähedased; Saare-
maa Rahvateatri näitlejad

esitavad valiku loomingust;
loomingu ja fotode väljapa-
nek; raamatuid müüb Eesti
Entsüklopeedia Kirjastus.

Päevakohane buklett
maksab kümme krooni.

Kõik on oodatud! Täpsem
informatsioon telefonil 20
704, Helle Kesküla.

Tiiu Villsaar



Kuressaare Gümnaasium

kool@oesel.edu.ee ja http://www.oesel.ee/kg

Toimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Saaremaa Kaubamaja AS TESMAN LTD
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Kehakultuurikollektiivi
tööd juhtis nõukogu järgmises
koosseisus: Raivo Ansperi,
Anu Laansalu, Andrus Ool,
Kalev Kuusk, Karlis Kuhi,
Indrek Himmist, Marko
Mägi, Tiit Tiilane, Kalle Kivi,
Lev Pulk. Nõukogu tööd ju-
hendas õpetaja Taimi Aru.

Uue traditsioonina tuli
õpilaste ja õpetajate vaheline
võrkpallivõistlus õpetajate
päeval (vt. fotosid) Aktiivselt
alustas tööd poiste väravpal-
lisektsioon Raivo Laanemaa
juhendamisel.

Sektsiooni tööst võttis osa
14 põhikooli noormeest.
Vabariigi alagrupi mängudes
saavutati II koht.

Kehalise kasvatuse õpeta-
jatena töötasid:1981 – 1985
Mare Vaher – Mägi; Tiia
Nõukas – Vooglaid; Sulev
Salong; 1981  Endel Tustit;
1980 – 1989 Sulev Truu-
väärt – sõjaline algõpetus.

Sportlikud tulemused
maakonnas: Krossijooks III
koht; suusatamine II koht;
kergejõustik III koht; male I

Aastad 1980 ja 1981 kooli spordielus

koht - kokkuvõttes maakon-
nas III koht. Maakonna
meistrivõitlustel saavutasid
noormaletajad järgmisi
kohti: Maie Müürisepp –
Ader I koht; Sem Kolk I koht;
Leelo Nook II koht; Inge Kitt
III koht; Meelis Ool III koht;
Elmar Vaske (III klassi poiss)
III koht.

Koolile usaldati läbi viia
vabariigi “Valge Vanker”
alagrupi võistlused males.
Kooli võistkonnas mängisid
seekord:  Marko Kolk, Rain
Kilumets, Hendrek Kelder,
Indra Kaunis. Saavutati IV
koht.

Maakonna võrkpalli kari-
ka võitis poiste võistkond

Sporditööd asus suunamaja juhtima vanemõpetajaEndel Tustit.Uute õpetajatena asusidtööle: 1982 .a. Sirje Metsküll– korvpalli juhendajana,1982.a. Norma Helde –ujumisinstruktorina, SulevSalong, Taimi Aru 12 tunni-
ga.

Maakonnas olid võidukad
spordiklassi võrkpalli tüd-
rukud ja poisid.

Võideti kõigi vanuseklas-
side võrkpalli karikad. Tütar-
laste võistkonnas mängisid :
Inna Bondarenko, Külli Kivi,
Eva Rüpp, Tiia Kilumets,
Riina Randlaine, Piret Saarela.Võrkpalli meeskond saa-vutas Eesti keskkoolidekarikavõistlustel 1982/83.a.
Võrus II koha.

Aastad 1982 ja 1983 kooli spordielus
Võistkonnas mängisid:

Aare Ellermaa, Urmas Täht,
Raul Pihlas, Tiit Pere, Meelis
Mets, Aivar Aru, Raivo
Ansperi. Samadel võistlustel
Võrus saavutasid ka tütar-
lapsed  II koha.

Võistkonnas mängisid:
Ene Pajula-Kask, Eva Rüpp-
Sooäär, Silja Paju, Riina
Randlaine, Piret Saarela-
Kruuda. Edukad oldi vaba-
riiklikel “Valge Vanker” male
võistlustel II koht.

Võistkonnas mängisid:
Maie Müürisepp, Sem Kolk,
Rain Kilumets, Marko Kolk,
Tambet Lember. Raivo
Laanemaa initsiatiivil hakati
ettevalmistama spordi-
kohtunikke. Järgneb...

Taimi Aru

järgmises kooseisus: Raul
Pihlas, Jüri Väli, Raivo
Ansperi, Aare Ellermaa, Aare
Liik, Indrek Himmist, Toomas
Hüüdmaa, Aare Raamat,
Jaanus Vaga. Vabariigis saa-
vutati TV 10  Olümpiastarti
võistluses VI koht.

Taimi Aru

1978. a. Eesti meistrivõistlustel I koha saavutanud võrkpallivõistkond (vasakult Tiia Kilumets, KülliKirs, Silja Palju, Mare Vaher, Katrin Klaar, Eva Rüpp, Marika Beljajeva).

Vabariigi malevõistlustel Pärnus saavutas I koha Marko Kolk, IIIkoht saavutati võistkondlikult.


