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Teated

Palju
õnne!

Maria Pärn 15.01
Marika Varjas 15.01*
Naima Kirs 16.01
Pia Maidsaar 18.01*

10 esimest:
1. Hilja Metsmaa 77

häälega. Arvamusi: äge, tark,
väga hea, hindamissüsteem,
õpetab selgesti, tema tunnis
on lihtsalt lahe olla, ei ole
mingit närvitsemist, rahulik
õpetaja, teeb vahel ka nalja,
tal on huumorimeelt, ei kao-
ta kunagi oma meelerahu,
kõige õpilassõbralikum, kõik
armastavad teda, õpetab nii
kaua, kuni aru saab, kõige
mõistvam.

2. Ave Jõgi 64 häälega.
Arvamusi: lahke, hea, arusaa-
dav, lahe ; tema tund on hu-
vitav, seletab hästi rahulikult,
kannatlik, räägib väga vabalt,
heasüdamlik; abivalmis, hea
suhtleja, ei võta karjumise
pärast päevikut ja on üpris
rahulik, teeb nalja, pole när-
va nagu teised, ei närvitse, ei
ole range, koduste tegemata
tööde eest kahte ei pane.

3. Raili Kaubi 46 häälega.
Arvamusi: lahke, hea, ei kisa
kunagi, õpetab hästi, ei riidle,
huvitavad tunnid, lahe, nor-
maalne, lahe, tema tund on
mõnus, ei ole range ja arves-
tab õpilaste arvamustega,
tore ja sõbralik; kõige leebem,
kuulab mure ära, kui midagi
lahti on; temaga on hea suhel-
da.

4. Tanel Tabur 43 hääle-
ga. Arvamusi: normaalne,
pole range, noor, lahe, lubab
juttu rääkida ja spikerdada.

5. Andres Ader 38 hääle-
ga. Arvamusi: hea, leebe, aru-
saadav; rahulik ja enesekin-
del, normaalne, sõbralik, saab
muredest ja probleemidest
aru, ei ole range; mit-
mekülgne, tulemusi tekitav
mees; lubab teha ükskõik
mida; täidab kõik, mis kästud
ja on ka hea korvpallitreener,
paljusid õpilasi hästi juhen-
danud.

6. Vilma Kuiger 32 hääle-
ga. Arvamusi: kena range,

Aasta õpetaja 2002

korrektne ja otsekohene, nor-
maalne; ta oskab seda ainet,
on tugev õpetaja, tahab
õpilastelt saada kõike, mida
on vaja teada, paljud õpila-
sed on tänu temale jõudnud
kaugele, õpetab ajaloo sel-
geks, tema tunnis saab hästi
aru ja jõuab palju kohale,
paneb inimest õppima.

7. Viive Käiro 31 häälega.
Arvamusi: seletab põhjalikult
ja tunnis on kord, näeb palju
vaeva õpetamisega.

8. Ariita Sepp 29 häälega.
Arvamusi: hea, õpetab hästi,
väga hoolitsev.

9. Marit Tarkin 22 hääle-
ga. Arvamusi: õpetab hästi,
lihtsalt meeldiv, vahel kuri,
aga asja pärast, hea; normaal-
ne, asjalik, õpetab väga hästi,

väga õiglane, omade
põhimõtetega, kõige sõbrali-
kum, toredam, hea huumo-
rimeelega, avatud kõigele ja
kõigile, on teinud väga
aktiivset tööd kooli heaks,
meie kõigi suur eeskuju, tema
tunnid on huvitavad ja tal on
head ideed, lõbus ja humoori-
kas, inimlik, tark ja kogemus-
tega, abivalmis hooliv, aru-
saav, heasüdamlik, alati rõõ-
mus, fantastiline, õpetab läbi
erinevate huvitavate meeto-
dite.

10. Kersti Kirs 21 häälega.
Arvamusi: lihtsalt hea õpeta-
ja.

õpilaste arvamuste põhjal
Inge Jalakas,

huvijuht

Ülekaalukalt aast a õpet ajaks 2002 valitud Hilja Met smaa andmas
füüsikatundi 8D klassile.  Foto: Arvi Tanila.

Välismaale õppima!
18. jaanuaril korraldab

Study Tours Tallinnas TPÜ
aulas seminari "Kooliaasta
välismaal", kuhu on oodatud
õpilased (ka koos vanemate-
ga), kes on huvitatud hari-
duse omandamisest välis-
maal, osalemisest vahetus-
programmides, keelekursus-
tel, suvelaagrites jne. Eelre-
gistreerimine tel. 06676787.

Maidu Varik

11. jaanuaril toimus T er-
visekeskuse Rüütli resto-
ranis Saare Noorte Huvi-
kooli uusaast atervitus-
kont sert.

Üle tunni väldanud kont-
serdil sai kuulda ilusaid
lastelaule muusikaosakonna
teiselt grupilt ja  solistidelt,
nendehulgas KG solistiõppe
õpilased Kristin Puck ja
Elina Kadaja  õp. Pilvi Karu
juhendamisel.

Esinesid tantsijad õpeta-
ja Inge Jalakase, Heli Jalakase
ja  Liis Ojasaare juhen-
damisel.

Lisaks astusid üles ka KG
esteetikaringi õpilased, kelle
meeleoluka kava oli lavale
seadnud õpetaja Inge
Jalakas.

Suur tänu kõigile KG
õpilastele, kes oma toreda
esinemisega aitasid kaasa
kontserdi õnnestumisele.

Tiia Leppik,
huvikooli direktor

Lühidalt
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Lühidalt
Psühhiaater Madis Mandre
kümme soovitust uueks
aastaks:

1. Ära sae saepuru s.t.
ära sori minevikus, vaid ela
ainult tänases päevas.

2. Pea meeles, et mitte
keegi peale sinu enda ei saa
tuua sulle hingerahu,
seepärast: õpi mõtlema
positiivselt.

3. Armasta iseennast, siis
suudad armastada ka teisi.

4. Ära raiska hetkegi
aega inimeste peale, kes on
sulle vastumeelt.

5. Püüa leiutada midagi
originaalset oma igapäe-
vatöös; ära ahvi teisi, leia
üles oma tõeline mina ja jää
iseendaks.

6. Arvesta, et kunagi ei
saa olla kõigi meele järgi, s.t.
kaitse ennast kriitikanoolte
eest tugeva kilbiga.

7. Raskel hetkel püüa
millelegi toetuda (usk,
sõbrad, perekond).

8. Oma elukutset õpi
tundma nii põhjalikult kui
võimalik.

9. Ela aktiivset elu, tee
sporti.

10. Ära lammuta oma
tervist suitsetamise ja alko-
holiga, söö selleks, et elada,
mitte vastupidi.

Head vaimset tervist!

Kaja Puck,
koolip sühholoog

Raidla, Peeter.. (2002).
Hans H Luik - päikesepoi-
sist miljonäriks.

McDowell, Josh.. Vas-
tused teismelise küsimuste-
le. Selles raamatus pole üks-
ki küsimus keelatud. Sinu
küsimustele vastatakse ausalt
ja otse.

A ja O (2002). Kui suur?
Kui sageli? Kui harva? Kes?
Mis? Kes veel? Leidmis ja ära-
tundmisrõõmu!

Tätte, Jaan. (2002). Näi-
dendid. Jaan Tätte on öelnud
raamatu eessõnas: “Olen alati
enda jaoks mõelnud mingi lõ-
busa põhjenduse, milleks ma

Uued raamatud raamatukogus
midagi teen, et asi ei oleks lii-
ga tõsine ja pidulik. Selle
raamatu ilmumist võiks
põhjendada lootusega, et sel-
lest saab kunagi kellegi tüü-
tu kohustuslik kirjandus.”

Andekas laps muutuvas
ühiskonnas. (2002). Andekas
laps tänases Eestis. Muusika-
line andekus eelkoolieas.
Kunstilise andekuse hin-
damise lähtekohti. 6-8 aastase
andeka lapse kodune kas-
vukeskkond. Andeka lapse
toimetulek koolis.

Tolkien, J.R.R. (2002).
Kääbik, ehk, Sinna ja taga-
si. Kui Sa oled kääbikutest

huvitatud, siis saad nende
kohta palju teada.

Laps on peagi koolilaps
(1999). Koolivalmidusest ja
selle kujunemisest. Kontakti
loomine lapsega. 5-7 aastaste
arengu jälgimine. Haridus-
like erivajadustega laste toe-
tamine.

Koolivalmidus (2002).
Mis on koolivalmidus? Mida
ootavad lapsevanemad
lasteaialt laste kooliks
ettevalmistamisel? Mida
nõuavad koolid kooliastujalt?
Kuidas kohaneb laps koolis?

Urve Aedma,
raamatukogu juhat aja

Seniajani oli juttu nendest
õpilastest, keda kiusatakse.
Jätkame kiusajate teemal.

Kiusajad

Lastele, kes kiusavad,
kalduvad vanemad harve-
mini abi otsima, kui

just pole tegemist pere-
liikmete kiusamisega. Väga
harva saab kiusaja aru oma
käitumise tõelisest mõjust.
Neil on alati oma käitumisele
vabandus.

Tavalised vabandused
on: “Talle kulus ära”, “Ta vi-
hastas meid”, “Ta on selline
tobu”. Elamus, mille lapsed
kiusamisest saavad, on va-
hetu ja kutsub edasisele te-
gutsemisele.

Põhjused, miks nad
kiusavad: tugevama reputat-
sioon ja arvestatus, populaar-
sus, igavuse peletamine, see
on lõbus, see on eluviis, ko-
dust õpitud käitumine, koo-
lis õpitud käitumine, kaitse
iseenda kiusamise vastu, ot-
sene materiaalne kasu - söök,
raha, hinnalised esemed jms.

Sageli juhtub, et lapsed,

keda on kiusatud ja kes selle
käes kannatanud, võivad
kahjuks kiusava käitumise
üle võtta.

Kes kiusavad?

Väga paljudel on kiusajate
suhtes stereotüüpne arva-
mus: kõik kiusajad on arg-
püksid, kerge on kiusajat
teiste seas märgata, kiusajad
on ebapopulaarsed, kiusajad
tunnevad end ebakindlalt,
kui neile vastu hakata, ei puu-
tu nad sind enam, nad kom-
penseerivad oma tagasihoid-
likke akadeemilisi võimeid.

Kogemus ja uuringud näi-
tavad, et vaid väike protsent
lastest, kes kiusavad, on arg-
püksid ja ebakindlad tüübid
ning omavad eelmainitud
omadusi. On tõenäolisem, et
neil on kõrge staatus ning nad
on suutelised leidma tuge
täiskasvanutelt. ka oskavad
nad leida viise, kuidas endast
tähtsamate kaudu kätte
maksta, kui keegi neid vastu-
tusele võtab.

Lastel, kes kiusavad on:
palju energiat, head ver-

baalsed võimed ning nad on
suutelised end pahandustest
puhtaks rääkima, kõrge arva-
mus oma võimetest, võime
manipuleerida indiviidide ja
gruppidega, nauding konflik-
tist ja agressioonist, rahulolu,
kui oma tahtmist saavad,
näiline populaarsus, ehkki
tegelikult on nad teistele vas-
tumeelsed.

Kiusajad võivad tihti olla
täiskasvanute ees meeldivad
ja õigustada oma käitumist
väga veenval moel.

Artikkel on koostatud C.
Griffithsi “Mida teha kiusa-
misega” põhjal.

Järgmise nädala lehes
tuleb juttu sellest, kuidas
kiusava käitumisega toime
tulla.

Aitäh kõigile lastevane-
matele, kes on mulle kirja teel
küsimusi esitanud ja häid
ettepanekuid teinud. Ootan
jätkuvalt kirju aadressil:
kaja@oesel.edu.ee.

Kaja Puck,
koolip sühholoog

Koolikiusamine

Kaadrimuudatused KG
siht asutuses ja Kures-
saare Gümnaasiumis

Uued töötajad KG Siht-
asutuses: koristaja Marje
Jõgeva, koristaja Liivi Saat ja
kaplan Katrin Keso-Vares.
Tere tulemast!

Töökohavahetused KG
Sihtasutuses: Silva Seeger.

T ö ö k o h a v a h e t u s e d
Kuressaare Gümnaasiumis:
Andres Ader, Viivi Nepper.

Täname tehtu eest ja
soovime edu edaspidiseks!

Ursula Rahnik,
personalijuht

Kolmapäeval, 22. jaanua-
ril kell  13.00 tutvust avad
Anu ja Margus V eerne
rahvapille kooli aulas!

Kuidas tekkis laulu- ja
pillimuusika? Kas meie rah-
vapillid on sarnased ka

teiste rahvaste pillidega? Mis-
sugused on meie rahvapillid
ja kas neid ka ise meisterda-
da saab?

Lisaks pillilugudele saab
kuulda põnevaid jutte,
mõistatusi, uskumusi meie

pillide kohta. Pillikotti kuu-
luvad: vilepillid, parmupil-
lid, sarvepillid kõrrepillid,
torupillid, karjapasunad,
kandled, löökpillid.

Inge Jalakas
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Viimasel jõulukuu kooli-
nädalal toimus meie koolis
ürituste seeria, mida saab
ühise nimetuse all kutsuda
jõulunädalaks.

“Üritustest osavõtt jäi ül-
diselt oodatust kesisemaks,”
ütles KG õpilasesinduse esi-
mees Imre Kuusk, lisades, et
küllap takistas õpilasi vara-
kult alanud periood, mis sun-
dis tegema rohkem õppetööd
kui vabade vahetundide
sisustamist. Kuid loomulikult
on meil selle üle ainult  hea
meel, et rahvas tahab õppida!

Esmaspäev, 16. dets. oli
üldnimetuse all “Punane fan-
taasiapäev”. Sel päeval oli ko-
hustuslik vähemalt üks
punane element oma riietuse
juures. Kiitus neile, kes ei pi-
danud ülesannet liiga keeru-
liseks ja kappides tuhnides
mingi punase riideeseme
leidsid. Kuid kahjuks leidus
ka neid, kes ei suutnud selle
ülesandega hakkama saada.
Loodame, et järgmisel korral
püüavad nad rohkem.

Esmaspäeval toimus ka
jõuluoksjon, mida viisid läbi
Helar ja tema kaunid abilised
Riin ja Katrina. Oksjonil oli
võimalik igaühel leida just
endale sobiv kaup, alates
sõrmkinnastest ja lõpetades
kinomasinaga. Oksjonile olid

tulnud kõik, kellel vähegi
raha lõunasöögist üle oli jää-
nud ning kel puudu jäi, pani
sõpradega rahad kokku ja jär-
jekordne oksjonieksponaat oli
ostetud. Suurimad rahad läk-
sid mängu elektronseadmete
kauplemisel. 12C elektrooni-
kafännid ei pidanud paljuks
maksta kinomasina eest 35
krooni ja veidi vähem lin-
dimängija eest.

Samal päeval oli ka või-
malus igal ühel oma naermis-
oskust demonstreerida.
Nimelt oli aulas naermis-
võistlus, kus selgitati välja pa-
rim jõulunaer 2002. Selle tiitli
sai veenva ülekaaluga Mary
Tamsalu 11A-st.

Teisipäev oli jõuluspor-
dipäev. Esimeseks alaks ku-
junes jõuluköievedu, milles
oli kolm erinevat vanuseklas-
si. Lühidalt tulemusest: 6.-
7.kl.  I koht – 7c; II koht - 7b;
III koht – 6b; 8.-9.kl. I koht –
8a; II koht – 9b; III koht – 8b;
10.-12.kl. I koht – 10a, II koht
12b; III koht 10b. Kõikide va-
nuserühmade võitjad said
oma suurepärast etteastet
tähistada võidetud šokolaa-
dide näksimisega. Oodatud
oli ka õpetajate ja õpilasesin-
duse jõuproov, mida oli tul-
nud vaatama pea, et pool
kooliperet. Pika ja pingelise

köieveo võitis lõpuks siiski
õpetajate võistkond, kes oli
ilmselt vaimselt paremini ette
valmistatud.

Samal päeval toimus ka
jõuluvanade jooks. Kuigi jõu-
luvana kostüümi kellelgi sel-
jas polnud, leidus siiski kaks
võistkonda. Võistlus koosnes
takistusriba läbimisest, kus-
juures kõik võistkonna kolm
liiget olid omavahel kleeplin-
di abil kokku aheldatud. See
oli lõbus nii pealtvaatajatele
kui ka võistlejatele, kes ei
suutnud hetkekski naeru pi-
dada. Võistluse võitis 11c
klassi võistkond.

Talispordi austajatele toi-
mus kooli spordiväljakul kel-
guralli. Rallima võis tulla iga-
üks, kel kolmeliikmeline
võistkond ja atribuut, mis lii-
guks. 11a kasutas selleks peh-
met tugitooli, millel tooli käsi-
toed alla suuskadele kom-
bineeritud. 12c kelgus oli
näha nende loodussäästlikku
suhtumist keskkonda, kuna
kelgu valmistamiseks oldi
kasutatud vanu 0,5 liitriseid
plastmasspudeleid ja kahte
vana suuska. 7a võistkond
hiilgas oma ratastest ja kabii-
nist kelguga, mis igalt poolt
tuld purskas ja säras hinge-
matva kõrbelõhnaga.

Jätkub lk 4...

Mis toimus jõulunädalal?
Matemaatika ainenädalal
selgusid p arimad peast
arvut ajad algklassides:

1.A  Kati Vahter, 1.B
Tairica Taavita, 2.A  Johan-
na Sepp ja Jargo Varik, 2.B
Marie Hein ja Mihkel Aavik,
3.A  Heleri Kereme ja Meri-
lin Nõgu, 3.B  Hanna Mar-
tinson, 4.A  Kadi Ilmjärv, 4.B
Kristi Maripuu.

Ülle Jasmin

Algklassidelt

Koolivaheaeg algas jõu-
ludega. Jõulud on nii ilusad.
Jõuluvana tõi kingitusi. Uue
aasta alguses käisin rakette
vaatamas. Veel käisin va-
heajal kelgutamas ja suu-
satamas.

Sander Umal 1.a

Minu koer jäi koju. Aga
meie sõitsime Lõuna-
Eestisse. Seal oli lõbus.
Käisime jää peal suusata-
mas.

Jane Kaju 1.a

On hea, kui talvel on pal-
ju lund. Siis saab koos
sõpradega lumest koopaid
ehitada ja lumesõda mängi-
da.

Seda ma vaheajal tegin-
gi.

Fred Paist 1.a

Meil on uus aasta tulnud,
vana aasta ära läinud.
Olgu uus aasta hea,
tarkust täis saagu pea!

Kristiina Avik 2.a

Käisin vaheajal uisuta-
mas, suusatamas ja Kaarmal
kelgutamas. Vahva oli
lumes mängida ja lumesõda
pidada. Tore oli ka minu õe
sünnipäev. Vaheajal sain
hommikuti kaua magada.
Mulle meeldis vaheaeg
väga!

Kaisa Silluste 2.b

Minu
koolivaheaeg

Pilt KG jõulunädalal aset leidnud söömise ja joomise võstlusest.
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Lumesajus peetud
võistluse võitis 12c klass.
Neile järgnes mõne meetriga
7a. 11a klass pidi leppima
kolmanda kohaga juba esi-
meses kurvis, kuna väike
kokkupõrge vastasmeeskon-
dadega nõudis ohvriks nende
kelgu nööri.

Kolmapäeval ei pidanud
lõunasöögi pärast muretsema
keegi ning söökla pikad jär-
jekorrad olid ümber kolinud
teise korruse hallile väljakule.
Nimelt olid suurepärased
koka 7a klassist valmis ohver-
dama iga vaba hetke, et
küpsetada vahvleid ja neid
siis maasikamoosiga 3 kroo-
ni eest müüma. KG salaluure
andmetel ei olnud poiste
vaev asjata ja nende puhas
tulu olevat olnud ligi 35$.
Salaluure kinnitas veel, et
poisid kasutasid seda raha
üllal eesmärgil. Missugune
see eesmärk aga oli, jäägu
juba lugeja välja uurida.

Sel päeval toimusid ka
söömise ja joomise võist-
lused, kus seekord oli domi-
neerivaks pooleks meessugu.
Kuigi mõnedel tahtsid pann-
koogid, mis võidu nimel oli
tarvis ära süüa, välja tulema
hakata, oli kõigil lõbus ja nal-
ja nabani.

Põhikooli jõulupeo päeval
ehk siis neljapäeval, 19. det-
sembril oli kavas Playback.
Ülesandeks oli laval esitada
mõnd kuulsat ansamblit või

lauljat. Õpilaste väga nõrga
aktiivsuse tõttu oli esinema
tulnud vaid üks kollektiiv,
kes nimetas end Backstreet
Boys‘iks. Oli näha, et poisid
olid vaeva näinud ja mõned
ühised tantsusammudki sel-
geks õppida. Laulu “Every-
body” refrään pani rahva
rõkkama kui Nick, Kevin ja
teised Tagatänava poisid
oma puusad ette-taha liiku-
ma panid. Publik nõudis ka
lisalugu, mille nad ka
väikeste viperustega siiski
ilusasti ära tegid. Väljateenit-
ult said noormehed auhinna-
ks suure tahvli šokolaadi.

Reede oli plaanitud jõu-
lutegelaste pidupäevana, aga
madala aktiivsuse tõttu ei ol-
nud koolis näha ühtegi jõu-
lutegelast.

Jõulunädalat korraldasid
õpilasesindus ja huvijuht
Inge. Täname kõiki, kes osa-
lesid meie üritustel!

Arvamusi

Mikk Ventsel (15): Meel-
dis see, et palju üritusi. Ei
meeldinud, et vähe osavõt-
jaid oli. Selliseid nädalaid
võiks rohkem olla, sest
muidu läheb koolielu nii iga-
vaks.

Karoliine Kask (13): Jõu-
lupidu, sest lõbus oli ja nii
tore päkapikk oli. Kõik oli
kena!

Jaana Asumets (13):
Meeldis Backstreet Boys ja

köievedu. See oli lahe ja hu-
vitav. Selliseid nädalaid võiks
veel olla.

Aare Tuulik (12): Tava-
line, ei olnud midagi erilist!
See oli hea, et lühemad tun-
nid olid reedel. Jõulupidu
meeldis ka! 5.-6.ndate matk
oli äge!

Katrina Kurg (17): Jõu-
lunädal oli tore! Eriti 35
minutit kestnud tunnid! Jõu-
lupidu oli hästi tore, eriti
meie kava. Kool oli vähe ja
koledalt kaunistatud! Ootan
juba järgmisi jõule!

Jaagup Kallas,
12C klass

Mis toimus jõulunädalal? (algus lk. 3)

Käisin vaheajal Abrukal.
Me läksime autoga üle jää.
Kuna lumi oli paks, jäime
mitu korda kinni. Meil olid
kaasas tuttavad Saksamaalt.
Istusin nende autos, aga
kahjuks ei osanud ma saksa
keelt, sest koolis õpin inglise
keelt. Abrukal pidasime
piknikku.See oli tore reis.

Piret Salumäe 3.a

Käisime perega lossihoo-
vis uisutamas. Meile
meeldib uisutada. Meie
peres on kõigil uisud. Isal on
jäähokiuisud ja ta mängib
vahel jäähokit. Isa uisutab
väga hästi ja ta oskab ka
tagurpidi uisutada. Loodan,
et tuleb veel selliseid tore-
daid talvepäevi koos pere-
ga.

Stiina Silluste 3.a

Jõulude ajal mängisime
terve perega “Monopoly”
mängu. Tore oli koos pere-
ga mängida. Ühel päeval
käisin meie pere sõpradega
mägedes kelgutamas. Seal
mägedel olid nii suured
hüpped, et kelk läks katki.
Aga vaatamata sellele, oli
mul tore vaheaeg.

Hanna-Maria Kahju 4.b

Käisin vaheajal Tallinnas
vanaemal külas. Vanaemal
olid ka meie jaoks kingi-
tused. Pärast läksime õue
mängima. Siis nägime palju
laevu ja kõik nad olid jääs.
Ainult tugevamad laevad
said veel vees liikuda.

Madis Erlenbach 4.b

Minu koolivaheaeg oli
väga tore. Meil käisid küla-
lised koos koeraga Porges.
Ta  on kaukaasia lamba-
koer ja oli meil kaks päeva.
Käisime Porgesega “Rüütli”
hotelli juures jalutamas. Kui
me jää peale läksime, tegi
koer meile jääl sõitu. See oli
nii vahva!

Ines Vapper 4.b

Minu
koolivaheaeg

Lõppenud aasta 17. det-
sembri õhtul toimus meie
klassi jõuluõhtu, mis oli tege-
likult mõeldud meie laste-
vanematele. Tegemist oli jõu-
lukontserdiga, kus osalesid
kõik meie klassi õpilased,
kõigil oli oma ülesanne, mis
tuli täita.

Loomulikult on igasu-
guste ürituste korraldamisel
tähtis tööde jaotus, nii ka
meil. Tuli panna paika, kes
laulab, kes loeb luuletust, kes
näitleb, vastutab kohvi ja pi-
parkookide eest jne…

Jõulukontsert vanematele
Kõige suuremaks prob-

leemiks osutusid esialgu kut-
sed. Lõpuks leidsime parima
lahenduse- meisterdasime
kutsed oma vanematele ise.

Kontserdikava saime
pärast väheseid proove
lõpuks paika…oli ju jõulueel-
ne aeg kõigile väga kiire ning
paljudel oli muid esinemisi
ning toimetusi.

Vanemad said näha ja
kuulda, kuidas näitleme,
laulame, luuletusi loeme,
kitarri ning klaverit män-
gime. Iseeneselegi üllatusena

tuli meie kava päris kirev.
Peale kontserdi oli vane-

mate muljed ülimalt positiiv-
sed. Siit- sealt oli kuulda kii-
dusõnu nii idee kui ka teos-
tuse kohta.

Olime ise ka kõik
lõpptulemusega rahul. Loo-
dame, et sellest saab meie
klassi iga- aastane ettevõt-
mine.

Täname õp.  Veiko Lehtot
ning Malle Tustitit abi eest.
Tore oli!

Pilleriin V essik,
7B klassi nimel

Pilt KG jõulunädala raames toimu-
nud üritusest.
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Mis toimus jõulunädalal? (algus lk. 3)
Möödunud aasta oli meie

kooli noorte roheliste jaoks
tegevusrohke ja huvitav. Osa-
lesime bioloogiaolümpiaa-
didel, uurimistööde konve-
rentsidel ja konkurssidel,
metsatalgutel kevadise Maa-
päeva ja sügisese loodu-
sainetenädala raames ning
säästva keskkonna teemaliste
plakatite joonistamisel.

Eelmisel aastal asusid nii
mitmedki suure innuga uuri-
mistöö kallale. Edukamateks
osutusid kaks tööd, mis osa-
lesid rahvusvahelisel konkur-
sil “Vetevald läbi laste sil-
made 2002”. Olümpiaadide ja
konkursside võitjaid pre-

KG noorte roheliste tegemistest
meeriti väärikalt. Märk-
sõnadeks – presidendi vastu-
võtt, rahvusvaheline laager
Remnikul, rahalised autasud,
Saaremaal toimunud Kipi-
Koovi looduslaager.

Suvel osales 12 õpilast
Ameerika partnerlusprog-
rammi toel toimunud väike-
saartega tutvumiskäigul Lin-
nusita saarele.

Käesoleval õppeaastal on
lisandunud palju uusi uuri-
jaid. Teostamist ootavad mit-
med uued ja huvitavad pro-
jektid.

Uurimistöö koostamine
õpetab iseseisvalt mõt-lema
ning analüüsima, annab juur-

de julgust ja kogemusi.
Sel aastal jätkub stendi

Roheline Aken koostamine.
Varem oli see viiendate klas-
side õpilaste ülesandeks
õpetaja Sirje Kereme juhen-
damisel, nüüd panevad
materjali kokku Kati, Maren
ja Helery 6a klassist. Stendil
kajastatakse keskkonnatee-
masid, tuuakse välja huvi-
tavaid fakte loodusest jne.

2 VI klassi noormeest on
võtnud enda peale õpetajate
toas asuva akvaariumi eest
hoolitsemise.

Keskkonna teema raames
valmis oktoobrikuus Ühis-
panga projekti kaudu õpilas-

töödest koosnev metsaka-
lender, millele aitasid kaasa
5abc ja 6a klassi õpilased.

Lõpetuseks lisame õpilas-
te poolt loodusõpetuse tunnis
kogutud häid mõtteid sääst-
likuks elamiseks:

Õpi kohe, siis ei pea maks-
ma koduõpetajale!

Hoia ümbrus puhas, sääs-
tad end koristamisest!

Osta helkur, säästad enda
ja teiste elu!

Helista sõbra telefoniga!
Ei mõttetule raiskamisele!

Helery Homutov
ja Sirje Kereme

Õpetajatena töötasid koo-
lis: Endel Tustit – juhib kk
tööd, Sirje Metsküll, Taimi
Aru – 12 tundi. Kooli tulid
tööle: 1985.a. Tiina Käen,
1985 – 1989.a. Raivo Laane-
maa.

Edukad oldi Pioneeride
spordimängudel I. koht.
Maakonnas saavutati järgmi-
si tulemusi: korvpall P- I koht.
T- II koht, sügiskross – II koht,
male - I koht, sisekergejõus-
tik – II koht, suusatamine – III
koht, kevadkross – III koht,
kergejõustlik – III koht.

Rajooni võrkpalli meist-
rivõistlustel saavutati tütar-
laste osas I koht. Võistkonnas:
J. Rauna; T. Saks; M.
Müürisepp; A. Pihlas; M.
Raud; M. Lepp; M. Saks; B.
Nuut.

Rajooni malemeist-
rivõistlustel keskkoolide gru-
pis I koht. Võistkonnas: Mar-
ko Kolk; Rain Kilumets; Sven
Kolk; Marek Kolk; Tambet
Lember; Paavo Kuuseok.

Vabariigi murdmaajook-
su – teatevõistlustel saavutati
II ja III koht (vt. Diplomeid)

Malevõistkond saavutas
Paul Kerese II mälestusfesti-
vali Haapsalu malenädala
avaüritusel – võistkondlikul
välkturniiril I koha.

1985. a . esinesid meie
kooli õpilased – noorpurjeta-

Kooli spordielu õppeaastal 1985/86

jad väga edukalt üleliidulis-
tel ja vabariiklikel võistlustel.

NSVLiidu meistriks “Op-
timistidel” tuli Urmas Niine,
ja hõbemedali omanik oli
Indrek Lepp, Kristen Pugi
saavutas 11. koha.

Kergejõustikus tunnistati
kooli parimateks sportlasteks
Endel Tustiti õpilased: Rain
Kilumets – Kaugushüppes 6.
50, Aivar Jantson – 800 m
jooks 2.00, Kajar Nook – Kõr-

gush. 1.80; 300m tõkkejooks
41,2, Aivar Palu –
kolmikhüppes 13,72, Marko
Kolk – 800mj 1.57.0; 400mj.
51, 9, Aivar Õunap – 800mj
2.00.0.

Haridusministeeriumi
korraldusena anti veebruari-
kuus üks nädal talispordiga
tegelemiseks.

Koostati eriplaan, mille
alusel kogu koolis 1 – 11.
klassini viidi läbi  suusapäevi,

matku, kelgutati, uisutati,
sõideti rajoonis olevatesse
spordibaasidesse, kus tegeleti
eelpool nimetatud aladega.
Nädala lõpul kokkuvõte teh-
tust: autasustamine, vikto-
riin, nädal lõppes diskoga.
Suusanädalad kestsid kuni
jätkus lund s.o. 1990. aastani.

Taimi Aru

Õppeaast a 1985/1986 parimad kergejõustiklased koos õpet aja Endel T ustitiga.
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Esmakordselt kooli aja-
loos toimusid ühe üritusena
mõeldud sisekergejõustiku
võistlused korraldajatest mit-
tesõltuvatel põhjustel kahel
aastal. Nii selgusid parimad
jooksude ja topispalliviske
alal aastal 2002, parimad hoo-
ta kauguse ja -kolmiku hüp-
pajad aga aastanumbril 2003.

5-6 klasside arvestuses
saavutas I koha 5A kellele
järgnesid 6A ja 5B.

7-8 klasside parimad olid
8D, 7B ja 8B.

9-12  klassidest peajagu
konkurentidest üle 11C,
kellele järgnesid 10A ja 11A.
Kui nooremates vanusegrup-
pides oli osavõtt hea, siis kah-
juks jäi vanemas grupis 9A ja
12C lausa nullimeesteks, st. ei
osalenud ühelgi alal. Kah-
vatuks jäi ka 12B osalus, kus
vaid tüdrukud kahel alal oma
klassi au kaitsesid. Sama ten-
dents aravõitu meessoo esin-

Sisekergejõstiku võistlused
dajate osas ilmnes 9A ja 9D
puhul.

Alade kaupa parimad
olid: Hoota kolmikhüpe U14
P Villu Vahter, Madis Aavik,
Risto Nõukas/ T Lilli-Mai
Rebel, Kerttu Kilumets,
Kristel Väin. U16 P Kermo
Ehanurm, Madis Merilo,
Vaano Viik/ T Sigrit Pelska,
Kaidi Laev, Sandra Kruuser.
U18 P Horre Hommik, Sven
Õispuu, Argo Mesila / T
Kristi Väli, Annika Tõnnsau,
Kätlin Maidra. U20 P Imre
Kuusk, Priit Sepp, Kristo
Truumees/ T Eeva Sova,
Kadri Õunpuu, Elika  Trum-
mar.

Hoota kaugushüpe  U14
P Villu Vahter, Madis Aavik,
Marek Hendrikson/ T Lilli-
Mai Rebel, Kaisa Õunpuu,
Kristel Väin. U16 Vaano Viik,
Kermo Ehanurm, Madis Merilo/
T Kaidi Laev, Sigrit Pelska,
Sandra Kruuser. U18 P Horre

Hommik, Sass Saart, Sven
Õispuu./ T Kristi Väli, Kätlin
Maidra, Liisi Kõiv. U20 P
Imre Kuusk, Kristo Truu-
mees, Priit Sepp. / T Kadri
Õunpuu, Eeva Sova, Eilika
Trummar.

20 m jooks U14 P Villu
Vahter, Madis Aavik, Aksel
Artus /T Kristiina Lazareva,
Marin Aleksejeva, Lilli-Mai
Rebel. U16 P Madis Merilo,
Alvar Kaasik, Margus
Magus/ T Kaidi Laev, Katrin
Eiert, Maarja Aleksejeva. U18
P Sass Saart, Risto Vaet, Karel
Miil / Leana Vahter, Kristi
Väli, Annika Maripuu.U20 P
Jaak Mäeker, Jürgen Part,
Marek Pallas / T Kadri
Õunpuu, Eeva Sova, Lilian
Vahter.

Tõkkejooks U 14 P Villu
Vahter, Madis Aavik, Mati
Ilisson/ T Lilli-Mai Rebel,
Marin Aleksejeva, Kristel
Väin. U16 Madis Merilo,

Marko Elli, Alvar Kaasik/ T
Birgit Haavik, Darola Kuusik,
Sigrid Pelska. U18 P Kõrges-
saar Mihkel, Karel Miil. T
Kristi Väli, Leana Vahter, Riin
Rajanok. U20 Henrik Kivilo,
Imre Kuusk, Märt Lallo/ T
Kadri Õunpuu, Lilian Vahter,
Maris Metshein.

Topispallivise  U14 P
Villu Vahter, Gregor Kapsta,
Andri Vanem/ T Lilli-Mai
Rebel, Kristel Väin, Triin Jõgi.
U16 P Kaarel Raamat, Org
Karl, Lepp Madis/ Liliana
Kipper, Katrin Eiert, Kadi
Tilk. U18 P Indrek Sink,
Tõnno Toompuu, Martin
Putku /T Kristi Väli, Leana
Vahter, Varik Diana. U20
Jürgen Part, Priit Sepp, Jaak
Mäeker /T Maris Metshein,
Egle Tamm, Liina Uue.

Johannes Kaju,
spordiinstruktor

Aivo Sadam Kuressaare Linnateatris!  18.jaanuaril etendub Kuressaare
Linnateatris Viljandi Kultuurikolled•i diplomilavastus "Vanem poeg", kus
mängib kaasa kireva õpilasminevikuga KG vilistlane Aivo Sadam.

Riigieksamite korralduses
on käesoleval aastal mitmeid
muudatusi: matemaatika,
keemia ja inglise keele eksa-
mid toimuvad katseliselt ka-
heosalistena. Samuti on ek-
samite loetellu lisandunud
geograafia.

 Kõrgkooli kandideeri-
miseks tuleb sooritada ka-
heosaline eksam, kusjuures
riigieksamitunnistusele kan-
takse mõlema osa punktid
eraldi.

Gümnaasiumi lõpetami-
seks tuleb sooritada viis
lõpueksamit, millest vähe-
malt kolm peavad olema rii-
gieksamid (sealhulgas kohus-

tuslik eesti keele eksam).
Varemlõpetanud saavad

eksamitele registreerimise
avalduse Eksamikeskuse in-
ternetileheküljelt aadressil:
www.ekk.edu.ee ning pea-
vad tasuma riigilõivu 70 EEK.

 Enne registreerimist tuleb
kindlasti täpsustada, millised
riigieksamid on nõutavad
selles koolis, kus tahate edasi
õppida- sest pärast 20. jaa-
nuari käesoleval aastal enam
valitud riigieksameid muuta
ei saa!

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Algas registreerimine
riigieksamiteks


