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Juhtkond tänab
Koolituskeskuse ”Osi-

lia” juhatajat pr. Maie 
Meiust KG ja Narva Pähk-
limäe Gümnaasiumi koos-
töö arendamise ning õpe-
tajate ühisprojektide 
juhtimise eest.

Õpetaja Veikko Leh-
tot väikeste solistide lau-
luvõistluse korraldamise ja 
muusikaõpetajaid lauljate 
ettevalmistamise eest!

Õpetaja Marit Tarkin’it 
õpilaste hea ettevalmista-
mise eest kõnekonkursiks.

Eesti  Entsüklopeediakir-
jastust ja akadeemik Anto 
Raukast  koolile kingitud 
6 raamatust koosneva sar-
ja ”Asjade ajaloost” ja 
teatmeteose ”Väike Ent-
süklopeedia 2002” eest.

20. veebruaril kell 18.00 
Kuressaare Linnateatris 2-
osaline KG galakontsert.

Esinevad KG õpilased 
algklassidest gümnaasiumi-
ni ning külaliskollektiivide-
na võimlemisklubi Flex ja 
Saaremaa Noorteorkester. 
Pilet täiskasvanule 25 kr., 
õpilasele 15 kr., eelmüük 
huvijuhi ruumis.

Veikko Lehto

Reedel, 21. veebruaril au-
tahvli pildistamine.

Kell 8.10 - 5.klassid, 8.15 
- 6.klassid, 8.20 - 7.klas-
sid, 8.25 - 8.klassid, 8.30 
- 9.klassid, 8.35 - 10.klas-
sid, 8.40 - 11.klassid, 8.45 - 
12.klassid. Pidulik riietus!

Inge Jalakas

Teated 12. veebruaril leidis aset 
maakonna iga-aastane kõne-
konkurss. Kuressaare Güm-
naasiumit esindasid Reet 
Paakspuu 8.b (H.Truu), Aa-
dam Tamjärv, Liisa Vipp, 
Liis Enson 8.a (M.Laurson), 
Liia Mets 9.c (M.Tustit), 
gümnaasiumist: Mary Tam-
salu (11a), Keete Viira(10.c),  
Siim Vogt(10.c) ja Piret Sepp 
(12a), kõikide juhendajaks  
Marit Tarkin.

Kõnevõistlus on üles ehi-
tatud kahele osale: esime-
ses osas esitatakese kodus 
ettevalmistatud kõne, teises 
pooles tuleb 20-30 minuti 
jooksul koostada uus kõne.

Samuti on esimene voor 
selleks, et välja selgitada 
paremad, kes lähevad tei-
se vooru.

Esimeses osas esitatud 
kõnede teemad olid Ma-
ryl ”Teater ei sure kunagi”, 
Keetel ”Lauljaks ei sünnita, 
vaid saadakse”, Siimul ”Ta-
sa sõuad, kaugele jõuad” 
ja Piretil ”Matsid ja vurled 
meie keskel”.

 Kolmapäevasel võistlu-
sel pääsesid edasi teise voo-

ru 6 inimest, nende seas ka 
Mary, Keete ja Piret. See-
ga kujunes konkurss jälle 
SÜG´i ja KG ”maavõistlu-
seks”: 3 osalejat naaberkoo-
list, 3 meie koolist. 

Olles pääsenud edasi, tu-
li silmitsi seista uue kõne 
koostamisega, selleks aega 
vaid paarkümmend minutit. 
Kõne teema tõmbas iga osa-
leja lauale asetatud varianti-
de hulgast. Ega see lihtne ole 
hakata kirjutama, kui närv 
on püsti ja mõtteid ei ole. 

Meie osalejatel tuli läbi 
närida teemadest: ”Mis on 
Eesti Vabariik minu jaoks?”, 
”Mis oleks koolis teisiti, kui 
pooled õpetajad oleksid me-
hed?” ja ”Kui tahan, siis ik-
ka saan”, vastavalt siis Ma-
ryl, Keetel ja Piretil.

Loomulikult ei saa toi-
muda võistlust ilma žüriita, 
nii ka seekord. Osalejaid 
hindasid Toomas Takkis, 
Viljar Aro ja Tiiu Villsaar.  
Võitja väljaselgitamine ei 
olnud keerukas.

Toomas Takkis: ”Ot-
sus tuli üsna üksmeelselt, 
igaüks reastas kõik 6 finalis-

ti ja punktide vahe tuli selge. 
Esimene ja viimane koht lan-
gesid meil kokku nii esimes 
kui ka teises voorus.”

Takkis lisas ka, et kõned 
olid sisult  head, kuid teises 
voorus sai komistuskiviks  
mahalugemine. 

Esikolmik: 1. Krista Maa-
järv, 2.-3. Piret Sepp ja Raul 
Sooäär. Mitteametlikel and-
metel jäi Keete neljandaks.

Auhindadeks said võit-
jad raamatud.

Vaatamata närvirakkude 
kaole, jäid nii osalejad, kor-
raldajad kui ka juhendajad 
võistlusega rahule.

Tulemas on ka vabariik-
lik konkurss 28. veebruaril, 
kus lisaks võitjale Kristale, 
sõidab Põltsamaale ka Piret.

Žüriiliige Viljar Aro lei-
dis, et Keete ja Pireti kõned 
olid sisukad ja ta kutsus nad 
oma klassijuhatajatundi esi-
nema. Pärast kõnet küsisid 
SÜG-i 10b klassi õpilased 
küsimusi, tundes huvi nii 
idee kui ka kirjutamisprot-
sessi vastu.

Piret Sepp,
12A klass

Maakonna kõnekonkurss KG’le edukas

KG  kõnemeistrid. Vasakult: Keete Viira, Siim Vogt ja Piret Sepp. Foto: Gert Lutter.

Karin Hütsi 19.02
Leili Raadik 19.02
Katrin Perova 21.02
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Teated

27. veebruaril toimub 5.-
12. klasside omaloomin-
guliste laulude ja laulu-
tekstide võistlus.

Eelregistreerimine lõ-
peb 25. veebruaril. Lisain-
fo ja abi vajadusel võib 
pöörduda muusikaõpeta-
jate poole.

Veikko Lehto

Klasside Punase Risti 
Rühmadele!

Klassidevaheline Puna-
se Risti viktoriin toimub 4. 
märtsil kell 14.45 aulas.  

Palume klasside 4 liik-
melistel võistkondadel en-
nast võistluseks registree-
rida arsti kabinetis Pia 
juures. Tuletan meelde, et 
viktoriin toimub 3 vanus-
erühmas: 5.-6.,7.-8. ja 9.-
12.klass. 

Iga vanuserühma pa-
rim võistkond saab esinda-
da kooli 10. mail toimuval 
suurel maakondlikul Pu-
nase Risti maastikumän-
gul, mille võitjad sõidavad 
Saksamaale.

Sirje Metsküll

Jaanuarikuu Tegijad
Imre Kuusk 3 esikohta 

Eesti Koolipordiliidu uju-
misvõistlusel.

Andro Kuusk 3 koht 
Eesti koolispordiliidu uju-
misvõistlusel.

Indrek Sink 3 koht Bal-
ti maavõitlusel poiste A-
vanuseklassis 7-võistluses 
ja karikavõitja Eesti A-va-
nuseklassi klubide karika-
võistlusel 60 m teatejook-
sus ajaga 8.44.

Ursula Rahnik,
personalijuht

Pühapäeval, 16. veebruaril 
toimus Kuursaali kohvi-
kus 9-ndat korda alglassi-
de solistide lauluvõistlus 
“KG Laululind´2003“. 

Võisteldi kahes va-
nuseastmes – noore-
mad 1.-2.klass ja vanemad 
3.-4.klass. Žüriisse olid pa-
lutud Kaja Puck, Marika 
Aarnis ja Tanel Tabur, kes 
jagasid välja Grand Prix´i, 
mõlema vanusegrupi kolm 
esimest kohta ja rohkesti eri-
preemiaid. Laululinnu tiit-
li pälvis Kristo Kaasik ja te-
male jääb mälestuseks Siim 
Kommeli muusikateemali-
ne pilt. Vanema astme I ko-

ha sai Hanna Martinson, II 
koha Markus Mäemets ja 
III koha Linda Lapp. Noo-
remas astmes sai I koha Juu-
lia Tšekman, II koha Helena 
Pihlas ja III koha Martin Õis-
nurm. Publiku lemmikuteks 
kujunesid Juulia Tšekman 
ja Linda Lapp. Algklassi-
de eripreemiad said Juulia 
Tšekman, Martin Õisnurm, 
Linda Lapp ja Karel Eller-
maa. Žürii poolt anti välja 
ka alljärgnevad eripreemi-
ad: ilusaim lavaline naera-
tus – Minni Meisterson, pa-
rim nõialaulu esitaja – Heleri 
Kereme, parim kapten – Ka-
rel Ellermaa, parim 1.klas-

side solist – Grete Paia, Pa-
rim kostüüm – Mait Kaasik, 
loomuliku esinemise eest – 
Kristi Kandimaa, parim la-
valine liikumine – Marleen 
Kubits, julge esinemise eest 
– Sten Rosljuk ja Kevin Saar, 
kõige südamlikum esitus – 
Heidi Tiik, parim diktsioon 
– Kertu Laasmaa.

Tänusõnad tahaks öelda 
Helle Rannale, Laine Lehto-
le, Pilvi Karule, Merle Tus-
titile, Grete Pihlile, Maria 
Bogoslovskyle, Mai Rannale 
ja Kuursaali kohviku toreda-
le personalile.

Veikko Lehto

Algklasside solistide konkurss

Reedel, 14.veebruaril toi-
mus Tallinnas poiste-so-
listide üleriigilise konkursi 
Põhja- ja Lääne-Eesti eel-
voor. Võisteldi 4 erinevas 
vanuseastmes. 

Igas vanuses oli keskmi-
selt 18 laulupoissi ja kon-
kursi tulemusena valiti neist 
välja 3, kes pääsevad finaali. 
Saaremaad esindasid 4 solis-

ti, kellest tervelt 3 pääsesid 
edasi. 6-8 aastastest  lau-
lupoistest laulis end lõpp-
võistlusesle Taavi Aeg SÜG-
ist (juh.Mari Ausmees). 
9-11 aastastest poistest osa-
les meie kooli 4.a õpilane 
Kristo Kaasik(juh.V.Lehto), 
kes kahjuks kolme parema 
hulka ei pääsenud. 12 - ku-
ni häälemurdeni kategoo-

rias olid võidukad nii Pree-
dik Heinmaa (juh.V.Lehto), 
kui Kuressaare Põhikooli 
õpilane Karl-Jörgen Viskus 
(juh. P.Karu). 

Üleriigiline poiste-so-
listide konkurss toimub 
29.märtsil Tallinnas ja loode-
tavasti läheb saarlastel seal-
gi hästi.

Veikko Lehto

Poiste–solistide üleriigiline konkurss

,,Sigade revolutsioon!!’’ 
usun, et paljud teist  tea-
vad, mis selle sõnade kom-
binatsiooni taga peitub. See 
on uue noortekomöödia 
pealkiri, mille tegevus toi-
mub 1986. aasta suvel. Põh-
jus, miks ma selle teema 
üles võtsin, on selles, et 14. 
veebruaril otsiti Kuressaa-
rest tegelasi sellesse filmi. 
Kõik noored vanuses 15-21 
said võimaluse ennast proo-
vile panna. 

Kõik leidis aset SÜGis 
ja katsed pidid algama kell 
14.00 Kuni lõpuni ei saanud 
ma aru, kas komisjon ek-
sis linna vahele ära või jäid 
meelega kunstiinimeste-
le kohaselt hiljaks. Igatahes 
kogu jämm algas pool tundi 
lubatust hiljem. Kohale oli 
ilmunud paras ports igasu-
gust rahvast. Paljudel luu-

letused ja proosad ilusas-
ti peas, mõni alles kordas ja 
nii mõnigi kurtis, et tal pole 
halli aimugi, mida ette kan-
da. Aga kes teab, võibolla oli 
nii parem. Talendi tunnebki 
sellest ära, et ta kunagi hät-
ta ei jää. 

Algul jagati meile kätte 
nummerdatud paberilehed, 
kus küsimused stiilis a la ho-
bid, oskused jne. Siis saadeti 
kõik ukse taha ja hakati viie 
kaupa sisse kutsuma. Minu 
andmetel oli meid seal kok-
ku viiekümne ringis. Mina 
sain sisse peale 2 tunnist oo-
tamist. Ootasin huviga, mis 
saama hakkab. Laua taga is-
tusid kaks meest- kaamera-
ga Jaak Kilmi ja muidumees 
Rene Reinumägi. Ilma aega 
raiskamata kutsuti esime-
ne lavale, paluti ennast paa-
ri lausega tutvustada ja siis 

ettevalmistatuga pihta ha-
kata. Nii mõnelgi lasti asju 
teise emotsiooniga esitada.  
Kedagi valjusti ei kommen-
teeritud, ainult paari oma-
vahel sosistatud sõnaga pa-
luti järgmine. Oleks tapvalt 
huvitav olnud teada saada, 
mis nende kahe mehe peas 
toimus. Viisaka hüvastijätu 
saatel lahkusime ja järgmi-
sed 5 paluti sisse. 

Kokkuvõttes vähemalt 
mina ja ma usun, et keegi 
meist ei kahetsenud kohale- 
minekut, see oli lihtsalt lõ-
bus kogemus. 

Teada saamaks kas keegi 
teie tuttavatest suvel filmis 
mängima hakkab, uurige 15. 
märtsil interneti aadressilt 
www.sigaderevolutsioon.ee.

 Mary Tamsalu,
11A klass

”Sigade revolutsioon”
Reedel, 21.02 Eesti Vaba-
riigi aastapäeva aktused 
aulas.

Kell 9.00 - algklassid, 
10.45 - 5.-6.klassid, 11.45 
- 7.-9.klassid, 12.45 - 10.-
12.klassid. NB! Pidulik rii-
etus!

Inge Jalakas,
huvijuht

Lühidalt
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Kooli algaastail kuulusid 
algastmesse kolm esimest 
klassi. 4.klass kuulus juba 
keskastmesse.

1978/79.a oli algastme 
õppealajuhatajaks Silvia Pii-
puu. Algklasse oli üheksa, 
klassijuhatajad: 1.a  Maret 
Laurson  30 õpilast, 1.b Val-
ve Rauna 35 õpilast, 1.c Lei-
da Tuust 30 õpilast, 2.a Me-
rike Miido 32 õpilast, 2.b 
Erna Mägi 34 õpilast, 2.c As-
tra Truumure 33 õpilast, 2.d 
Eda Meius, Kati Haamer 33 
õpilast, 3.a Maie Liblik 40 
õpilast, 3.b Raja Uljas 40 õpi-
last.

Nii õpilased kui ka õpe-
tajad tulid enamasti kingis-
sepa algkoolist. Esimest aas-

tat asus tööle Merike Miido. 
Algklassid asusid 1., 2., ja 3. 
korrusel maja paremas tii-
vas. Pikapäevakasvatajate-
na töötasid Kati Haamer ja 
Raili Kivi.

 Täieliku õppeedukuse 
saavutasid 1. ja 3.klassid.  Si-
semetoodilist tööd tegi me-
toodiline komisjon, esimees 
Erna Mägi. Lahtisi tunde an-
ti 6.

 Süstematiseeriti õppe-
vahendeid. Suveperioodil 
kleebiti üle 100 uue tabeli ja 
pildi. Eeskujulikult hooldati 
õpilaste poolt klassimööblit. 
Suur töö tehti klasside es-
teetilise kujundamise osas.   
Häid tulemusi oli mudilas-ja 
poistekooril õp. Valve Rau-

KG 25 – algklasside töö kooli algusaastail

1979/80. õ. a. tegutsenud õpilasteansambel ”Punamütsike”, juhendaja Valve Rauna.

na juhendamisel, rahvatant-
suringil õp. Astra Truumure 
juhendamisel ja kunstiringil 
õp. Maret Laursoni juhen-
damisel.

Teisel õppeaastal 1979/
80 hakkasid 1. klassidega 
tööle õp. Maie Liblik ( 1. A ), 
õp. Kati Haamer (1. B) ja õp. 
Raili Kivi ( 1. C ). 

Ainekomisjoni juhtis õp. 
Erna Mägi. Kõigil õpetaja-
tel valmisid näitvahendi-
te kogud ja individuaalsed 
uurimistööd. Töötati ka-
hes vahetuses. Huvi pakkus 
koolisisene konkurss “Tun-
ne loodust”. Edukalt tööta-
sid isetegevusringid. 

Astra Truumure

Uuel õppeaastal avatakse 
kaks esimest klassi.

IA, majandusklass, 28 
õpilast, klassijuhataja Eve 
Sepp.

Eesmärk: õpetada lisaks 
üldhariduskooli õppeplaa-
nile ja õppeprogrammide-
le Eesti Junior Achievement 
koostatud majandusõppe 
programme. Sisuks: majan-
dusalaste põhimõistete sel-
gitus; probleemülesannete 
lahendamine; situatsiooni-
mängud; põhjus-tagajärg 
seoste leidmine; praktiliste 
aastatööde koostamine.

IB, kunstide klass, 28 
õpilast, klassijuhataja Mer-
le Tustit.

Eesmärk: rõhu asetamine 
lapse õpetamisele ja kasvata-
misele läbi mitmete kunsti-
liste tegevuste. Sisuks: õp-
peplaan suunatud erinevate 
lastegruppide arendamisele 
ja õpetamisele vastavalt ne-
nde huvidele, eeldustele - 
kellele rohkem laulmist ja 
rõõmu tegelemisel muusi-
kaga (muusikagrupp), kelle-
le rohkem käelisi tegevusi - 
käsitöö, töö- ja kunstiõpetus 
(kunstigrupp), kõigile rah-
vatants ja rütmika, emakee-
les rõhuasetus sõna- ja näite-
kunstile.

Eelregistreerimine koo-
livalmiduse katsele (väl-
ja arvatud AB-Kooli lapsed) 

toimub 25.veebruarist ku-
ni 12.märtsini tööpäevadel 
kella 8.00  - 16.30 sekretäri 
juures. Lapsevanemal võtta 
kaasa lapse sünnitunnistus. 
Koolivalmiduse katse toi-
mub 17.märtsil (alguse kel-
laaeg antakse eelregistreeri-
misel).

NB! Infotund lastevane-
matele toimub kolmapäeval, 
26.veebruaril kell 17.30 audi-
tooriumis.

Info “Meie KG” eriväl-
jaandes ja KG kodulehekül-
jel http://www.oesel.ee/kg/ 
ning telefonil 56-565.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

2003/2004.õ.a. 1.klasside vastuvõtust

Algklassid 
talvest

Talv on lumine. Lumes 
saab kelgutada ja suusata-
da. Mulle meeldib talv sel-
lepärast, et saab lumesõ-
da pidada ja lumest onne 
ehitada. Väga ilus on ka 
talvine mets. Seal on näha 
metsloomade jälgi ja maga-
miskohti. Talvises metsas 
on kaunid puud, eriti siis, 
kui on pakane olnud. 

Mulle meeldib talv vä-
ga. Kõige rohkem see, et 
saab lume sees lihtsalt möl-
lata.

Raigo Põld,
3B klass

Talv on ilus aastaaeg. 
Mina käisin talvel mi-
tu korda sõbrannaga suu-
satamas, uisutamas ja kel-
gutamas. Ükspäev lasin 
kelguga mäest alla, sõitsin 
üle hüpeka nurga ning mu 
kelk läks katki.

Ehitasime mitu korda 
lumest onne, kuid need 
lõhuti ära. Tahame need 
uuesti üles ehitada. 

Mulle meeldib talv.
Loore Paist,

3B klass

Mulle meeldib väga 
talv, sest siis on minu ja 
isa sünnipäev ning jõulud. 
Veel meeldib mulle see, et 
saab kelgutada, suusatada, 
lumememme teha, uisuta-
da ja lumes möllata. Mõ-
nus on ka see, kui õues on 
hästi külm ilm ja toas põleb 
kamin. Siis istun ma kami-
na ees ning vaatan aknast 
välja.

Kui talvel on külm ja 
lund on väga palju, ei saa 
linnud ise süüa. Meil on 
akna taha ehitatud lindude 
söögimaja. Ma käin iga 
päev sinna süüa viimas. 
Panen neile sinna pek-
ki, saiatükke ja seemneid. 
Loodan, et linnud mind 
selle eest tänavad ja keva-
del mulle selle eest palju 
palju laulavad.

Mari-Liis Sepp,
3B klass



Tunnikontroll (s.o. prot-
sesshinne): hõlmab kuni 3 
ainetunni materjali, võib 
korraldada ette hoiatamata, 
kestab kuni 20 minutit. Kur-
suse jooksul tehtavate tun-
nikontrollide arv ei ole pii-
ratud. Mitme tunnikontrolli 
koondhinne võib moodus-
tada ühe arvestusliku hin-
de (fikseeritud õpetaja ai-
nekaardis) järelvastamise 
korra fikseerib õpetaja aine-
kaardis.

Kontrolltöö (s.o. arvestus-
lik hinne): materjal hõlmab 
ühe tervikliku (ulatusliku-
ma) aineosa, toimumisaja(d) 
fikseerib õpetaja ainekaar-
dis, arvestustööde graafi-
kus ning teatab õpilastele 
iga perioodi algul. Töö on 
koostatud arvestusega, et 
selle tegemiseks kulub õpi-
lasel maksimaalselt 45 mi-
nutit, igal kontrolltööl on 
oma kindel hindamisskaa-
la (fikseeritud ainekaardis ja 

Tunnikontroll ja kontrolltöö põhikoolis
õpetaja on õpilastele tutvus-
tanud enne tööd), ühes koo-
lipäevas on lubatud klassile 
läbi viia vaid 1 kontrolltöö 
(graafikus). Järelvastamise 
kord on määratud kooli hin-
damisjuhendis (arvestuslik 
hindamine) ja iga õpetaja ai-
nekaardis.

Arutatud läbi ainekomis-
jonides 30.01.- 12.02.2003.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Lk. 4 19. veebruar 2003Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Möödunud nädala kol-
mapäeval külastas Kures-
saare Gümnaasiumi 5 –liik-
meline delegatsioon projekti 
Pähklimäe Gümnaasiumi 
õpetajate erialapraktika Saa-
remaal raames Narva Pähk-
limäe Gümnaasiumi. Meie 
delegatsioon koosseisus 
Maidu Varik ( delegatsioo-
ni juht), Grete Pihl, Merle 
Tustit, Kersti Kirs ja projek-

ti juht Maie Meius võtsid 
osa Narva kultuurikesku-
ses toimunud Pähklimäe 
kooli 30.aastapäevale pü-
hendatud pidulikust kont-
serdist, tutvusid kooliga, 
kohtusid direktor Tatjana 
Zarutskihhiga  ja linnaeks-
kursioonil Narva linna vaa-
tamisväärsustega, tutvuti ka 
kunstigalerii fondides leidu-
vate kunstiteostega.

Kogu päeva saatis meid 
Julia Troitskaja, kooli aren-
dusdirektor, 2002.a. TPÜ 
haldusjuhtimise eriala lõpe-
tanud noor naine. 

Märtsi algul sõidavad 2 
sealset  algklasside õpetajat 
meie kooli oma erialast eesti 
keelt täiendama. Projekt lõ-
peb aprillikuu lõpus.

Maie Meius,
KK Osilia juhataja

Koostöö Narva Pähklimäe Gümnaasiumiga

Iseseisvuse idee
Esimeseks iseseisvu-

se mõtet väljendanud eest-
laseks peetakse Andres Tii-
dot (Dido). Tiido vangistati 
poliitilistel põhjustel 1882. 
a. juunis. Läbiotsimisel lei-
ti paberite hulgast käsikir-
jaline luuletus “Eesti Sõja-
laul”, millest sai kohtus üks 
süütõend. Luuletuses aval-
datud lootus oma riigile oli 
aja vaimule vastavalt ro-
mantilise sõnastusega:
“Sest priius läigib meie eel
ja Eesti Vabariigi peal.”

Järgmine selgelt formu-
leeritud omariikluse nõue 
peaks kuuluma Juhan Liivi-
le. Poeet kirjutab:
“Ja nõnda on lugu ka Eestis
ja nõnda on elu kiik:
ükskord – kui terve mõte –
ükskord on Eesti riik!”
Kas aastatuhanded mingu,
Siis vast see haiget ei tee,
et suurte rahvaste kõrval
on vaba ka väikene.”

24.02- tähtsaim päev Eesti riigi ajaloos
1905. a. revolutsioo-

ni ajal nägi osa poliitikuid 
võimalust autonoomiaks. 
I Riigiduumasse valitud 
saadikud koostasid ka au-
tonoomia seaduse projekti, 
kuid duuma laialisaatmine 
kaotas igasugused lootused 
autonoomiale. Võimalused 
olukorra muutmiseks ava-
nesid I maailmasõja ajal.

Iseseisvuse väljakuuluta-
mine 1918. a.

Eestimaa Päästmise ko-
mitee tegi esimese katse Ees-
ti Vabariigi väljakuulutami-
seks 21. veebruaril 1918, kui 
K. Päts ja J. Vilms üritasid 
sõita Haapsallu, kuid poo-
lel teel saadi teada, et linn on 
langenud sakslaste kätte. 22. 
veebruaril üritasid Päästeko-
mitee liikmed sõita Tartusse, 
kuid patrullide tõttu ei pää-
senud enam pealinnast väl-
ja.23. veebruaril 1918.a. kell 
20 astus Maanõukogu liige 
H. Kuusner Pärnu “Endla” 

teatri rõdule. Süüdati tõrvi-
kud, kõneleja luges ette ise-
seisvusmanifesti. Rõdult 
järgnesid tervitused ja õnnit-
lused, eesti pataljoni sõdurid 
lasid aupauke.

23. veebruaril valmis-
tus Päästekomitee iseseis-
vuse väljakuulutamiseks 
pealinnas. Ööl vastu 24. 
veebruari saadud info kin-
nitas enamlaste lahkumist 
sadama poole. Tegevus-
se asuti 24. veebruari püha-
päeva ennelõunal. Grupp 
eesti sõdureid heiskas 
Toompeale Eesti lipu, lin-
nas alustati iseseisvusma-
nifestide üleskleepimist. 
Eesti jõudude keskuseks ku-
junes riigipanga hoone, ku-
hu toodi ka Päästekomitee. 
Panga juures loeti ette Ise-
seisvusmanifest ning Pääs-
tekomitee sisenes hümni 
saatel panga saali, kus kuu-
lutati välja Eesti Ajutine Va-
litsus.

Maidu Varik

Mulle meeldib talv. 
Lumes on mõnus hullata. 
Suusatasime lossipargis. 
Seal on ka mõnus kelguga 
mäest alla lasta. Ehitasime 
lumest koopa. Tahtsime 
seda seest laiemaks teha, 
kuid siis varises katus sis-
se. Sel päeval oli hea koopa 
tegemiseks liiga külm ilm. 

Kui lumi on sula, saab 
lumest põnevaid kujusid 
teha, lumesõda pidada ja 
lihtsalt suuri palle veereta-
da.

Aaron Usin,
3B klass

Mul on talvel väga lõ-
bus. Käin palju õues kelgu-
tamas. Sula lumega mängin 
lumesõda, ehitan lumest 
kindluse, teen lumemem-
mesid ja loomi. Käin igal 
aastal, kui lund on, lume-
linna ehitamas.

Kadri Kula,
3B klass

Algklassid 
talvest

Kodanik

Meie naabrid; kes elab 
oma sünnipaigas; kes aus-
tab oma riiki; inimene, kes 
elab linnas; tähtis mees; fir-
majuht; tavalised inimesed, 
sellel maal omased elajad.

Vaimne töö

Teeb tööd südamega; 
see, kellel on vaime külas 
käinud; rahulik töö; ilus 
töö ehk kerge töö; kui sa 
midagi teed, näiteks pesed 
nõusid; hästi tehtud töö.

Hütt

Inimene, kes kütib loo-
mi; Hiinas elav rahvas.

Püstkoda

Nahast hütt; esik; täto-
veeringute tegemise koht

4.klassi inimeseõpetuse 
töödest. Õpilaste arvamusi 
kogusid õpetajad:

Eve Sepp ja Grete Pihl

Selgita mõisted



Lk. 519. veebruar 2003 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Kratt Kata 
kirjutajaid 
kimbutamas

Lõppesid KG 2002/o3. 
õppeaasta meistrivõistlu-
sed poiste korvpallis. Pronk-
simängudes olid vastami-
si võistkonnad BC “Vilkur” 
ja BC “Bjänxz”. Mängiti ka-
he võiduni. Mõlemas kohtu-
mises oli parem võistkond 
“Bjänxz” ja neile riputati 
kaela pronksmedalid. Kul-
la ja hõbeda pärast olid 
vastamisi võistkonnad BC 
“SaaremaaX” ja BC “Käbi”. 
Kullamängud olid väga ta-
savägised, aga mõlemal kor-
ral jäid peale “SaaremaaX” 
mängijad.

Seega selle õppeaas-
ta kooli meistrid korvpallis 
on “SaaremaaX” mängijad. 
Võistkonnas mängisid: 
Märtin Rohulaid 12A, Jür-
gen Part 11C, Henrik Kivi-
lo 11A, Marek Pallas 11C, 
Urmas Jõeveer 10B, Peep 
Põlluäär 10B ja Risto Vaet 

10C.  II koht kuulus võist-
konnale “BC Käbi”.  Võist-
konnas mängisid: Tiidrek 
Nurme 10C, Arli Saar 12A, 
Olavi Väli 10B, Madis Sep-
pel 10A ja Marek Niit 9D.  
Pronksi meeskonnas män-
gisid: Sander Mets 12A, Im-
re Kuusk 11C, Andres Au-
väärt 9D, Martin Mänd 10B, 

Reino Külaots 10C ja Priit Ja-
lakas 10B.

Meistrivõistluste tules on 
kolmapäeviti tütarlaste võis-
tkonnad. Mängude algus ik-
ka 16.00 Tulge ja elage oma-
dele kaasa.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

KG meistrivõistlused korvpallis

Ajalukku läksid need 
tublid poisid, kes otsusta-
sid osaleda selle sajandi esi-
mesel kooli suusavõistlusel. 
Suusatamine on meie jaoks 
juba piisavalt eksootiliseks 
saanud spordiala.  Paljud 
õpilased, kes on küll lume-
sadu näinud, pole kunagi ise 
suuska alla saanudki. Selle 
aasta talv on aga õnnistanud 
meid ka suusaradadega Ter-
visepargis. 

Esimesena startinud noo-

Sajandi esimene suusavõistlus

remas vanuseklassis (11-
22a.) Matis Oolup 5A-st te-
gi aga kõigile teistele nii hea 
lõpuaja ette, mida keegi ei 
ületanudki (2km aeg 14.36). 
Teise koha hõivas Rauno 
Rüütel 5A ajaga 15.23 ning 
kolmanda Martin Nelis 5A 
ajaga 16.31. Kuna vanemas 
(13-14a) grupis startis vaid 
Sverre Sadam 7C, siis kuu-
lus ka parima tiitel ajaga 
15.38 temale. Kiitus kõigi-
le osalenutele ja täname au-

hinna sponsorit KG Sihta-
sutust.

Kes seekord jäi veel kõr-
valtvaatajaks, saab oma või-
meid proovida tähistatud 
2km rajal, mis algab tiigi ää-
rest, teeb Roomassaare poo-
le suundudes metsas ringi ja 
lõpetab taas tiigi juures. Ra-
da on tähistatud puna-valge 
lindikestega ning head libi-
semist.

Johannes Kaju

Üle pika aja esimese KG suusavõistluse parimad. Foto: Johannes Kaju.

Kooli meistrid korvpallis – võistkond ”Saarema X”.

Värske kurg maitses kõigile.
Vii see terav saak isale!
Sügisel oli hea viljasaag.
Merel tekivad lained tuli-
se ilmaga.

2. klassi etteütlustest

Kas tead, et…
Elusolendi ehitusmater-

jal on luud. Luustik kaitseb 
ajusid. Nahk tunneb va-
lu, haavu ja kukkumisva-
lu – s.t. nahk on elusolend! 
Inimese katteelundkonna 
moodustab karv. Nahk ai-
tab säilitada õiget kehaosa. 
Nina on siseelund. 

Sissehingamisel läheb 
välisõhk kõigepealt kop-
sudesse. Seal ta soojeneb ja 
vabaneb kõhtu. 

Kuressaare vanimad 
ehitused on vaekoda, 
raekoda ja sadamaeit. Me-
rekalad on kivised ja lii-
vased. Kala keha katavad 
uimed. Kulles on vesilill. 
Veetaimed on vesiroos ja 
vesikuub, kõrkjas, pillirokk 
ja vesikutt. 

… Alguses polnud üld-
se riideid. Pärast hakka-
sid tulema esimesed ke-
hakatted: lehed, kõrred ja 
muru. 

4.klassi töödest

Kuusemetsas on vähe 
valgust, sest: kuused kas-
vavad tihnikus, kuuske-
dele meeldib pimedus, et 
niipalju kuuski on ühe tei-
se seljas.

2.klassi töödest

Lehtpuud raaguvad sel-
lepärast, et nendel tulevad 
lehed küljest ära. Talveks 
ajab jänes kasuka maha ja 
võtab uue asemele. Hilis-
sügisel hakkavad mõned 
loomad talveund tegema.

3.klassi töödest

Õpilaste arvamusi ko-
gusid õpetajad:

Eve Sepp ja Grete Pihl
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1. Vanilla Ninja – Kung Fu
Ninja tähendab jaapani keeles salajane või hoia salajas. Kes-
kaja Jaapanis olid ninjad tuntud kui elukutselised agendid 
ja salamõrtsukad. 
2. Eminem – Lose Yourself 
3. Christina Aquilera – Dirrty
Christina esivanemad on pärit Iirimaalt ja Ekuadorist, Lõu-
na-Ameerikast. Christina peaks seega olema mestiits ehk 
valge ja indiaanlase segavereline järglane.
4. Nelly – Dilemma 
5. Jennifer Lopez – Jenny From the Block 
Lopezi juured ulatuvad Puerto Ricole ( hispaania keeles “ri-
kas uks”) – saarele Lääne-Indias, mis on USA valdus.
6. TATU – All The Things You Said 
TATU moodustavad kaks neidu Moskvast, kus elab üle 8 
miljoni inimese.
7. Boomfunk MC`s – Live Your Life 
Ansambel tegutseb Soomes, kus koolis on 10. klass põhikoo-
li hinnete parandamise aasta.
8. Meie Mees – Sinine Vilkur 
Aastal 2050 on meie mehi ehk eestimaalasi vaid 927 000.
9. Groove Coverage – God Is A Girl 

KG Top 20 – veebruar 2003
10. Len – Cryptic Souls Crew 
Len`i kodumaal Kanadas elab umbes 25 000 eestlast.
11. Rocco – Drop The Bass 
12. Blue & Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest 
Word 
13. In-grid – Tu Es Foutu 
14. Madonna – Die Another Day 
15. Nelly – Hot In Herre 
16. Jay-Z – Bonnie & Clyde
17. Eminem – My Dad´s Gone Crazy 
18. Aaliyah – Miss You 
19. Avril Lavigne – Sk8ter Boy 
20. Justin Timberlake – Cry Me A River

Kuu muusikasoovitus: Under Byen – Taani suuruselt 
teisest linnas Århusis baseeruv ansambel segab oma muu-
sikas naisvokaalide haldjaliku õrnuse ja rokiliku võimsu-
se. Taani keel absoluutselt ei pärsi, vaid lisab muusikale 
vürtsi. Legaalsed mp3-d interneti koduleheküljelt aadressil
http://www.underbyen.dk/listening_en.htm.

Kuu mängusoovitus: http://www.ilike2learn.com.

Tanel Tabur

Mida tähendab sinu 
jaoks tervise kool? Just ni-
melt sellele küsimusele 
püüdsin vastust leida. Kõige-
pealt tooks välja 11. klasside 
arvamuse:

• Tervise kool tähendab 
toituda tervislikult ja teha 
trenni.

• Hoida enda tervist.
• Tervise kool tähendab 

sõbralikku stressivaba koo-
li, kus inimene käib õppimas 
hea meelega.

• Tervise kool tähendab 
süüa porgandeid ja õunu.

• Kool, kus ei leidu nar-
kootikume ega teisi sõltu-
vust tekitavaid aineid.

• Tervise koolis tehakse 
rohkem sporti.

• Tervise kool on kool, 
kus on puhas ja tervislik 
keskkond.

11.klassis oli  tüdrukuid, 
kes ei osanud midagi vasta-
ta. Lähme edasi 11.klasside 

Tervise kool
poiste juurde:

• Tervise kool on sporti 
täis kool ja sööklas pakutak-
se ainult porgandit ja kap-
sast.

• Kool, kus kõik on ees-
kujuliku tervisega. Nagu 
purikad.

• See on midagi äärmi-
selt toredat.

• Kool, kus ei suitsetata, 
ei tarvitata alkoholi ja keha-
lise kasvatuse tunde on vä-
hemalt 4 korda nädalas.

Niimoodi arvasid 11. 
klassi poisid, kuigi ka nen-
de seas oli palju neid, kes ei 
osanud vastata. 

Lõpuklassi noormehed ja 
neiud arvasid:

• Tervise koolis tegele-
takse aktiivselt tervise spor-
diga, toitutakse tervislikult.

• Tervise kool ei tohiks 
asuda linna keskel.

• Tervise kool on kool, 
kus  saab teada tervise nip-

pe.
• Ollakse terved nii ke-

haliselt kui vaimselt.
• Tervise koolis on tähtis 

liikumine.
• Tervise koolis on kind-

lasti korralik söökla ja toit, 
kindlasti ka korralik võimla 
ja staadion.

• Tervise kool peab ole-
ma soe ja korras.

• Mitte liiga palju kodu-
seid töid.

• Tervise koolis ei tohiks 
olla vägivalda.

• Tervise koolis toimub 
palju üritusi.

• Tervise kool on äär-
muslik kool, kus vahel eelis-
tatakse õppetööd spordile.

Kool peab pakkuma pal-
ju võimalusi sportimiseks. 
Suur tänu neile, kes vasta-
sid!

Evelin Voksepp,
12B klass

Porgand soodustab ai-
nevahetust ajus, parandab 
mälu. Enne eksameid tasub 
süüa vähese toiduõliga se-
gatud porgandi toorsalatit 
100- 200 grammi päevas.

Sibul parandab aju vere-
varustust (30-50 g päevas).

Aedmaasikas 150 gram-
mi päevas.

Ananass soodustab pä-
heõppimist ja teravdab rüt-
mitaju

Banaanid annavad kind-
lustunnet, kiirendavad info 
liikumist ajus, soodustavad 
loomingulist mõtlemist

Sidrun värskendab ja 
tõstab aju teravust.

Pähklid soodustavad 
pikaajalist tähelepanu kes-
kendumist, tugevadb när-
visüsteemi — mõte liigub 
kiiremini ja kergemalt..

Tervisetoimetus

Kasulikud puu- 
ja juurviljad


