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Juhtkond tänab
Õpetaja Elle Jurkatam’i ja 

Raili Kaubi’t ruumilise taiese 
konkursi korraldamie eest.

KG tublisid ujujaid ja ne-
nde treenerit Norma Helde’t 
eduka esinemise eest Ees-
ti Koolispordiliidu ujumis-
võistlustel.

Õpilaste sünnipäevad

Tambet Orav 12A 29.01
Karel Väli 12B 01.02
Sass Saat 10E 30.01
Priit Jalakas 11A 03.02
Raido Trump 10B 31.01
Joosep Rooso 7B 30.01
Priit Poopuu 7A 04.02
Priit Aavik 4B 29.01
Steven Nepper 3A 29.01
Priidu Saart 1B 31.01
Maia Mäe 12A 02.02
Ilona Käsk 11C 02.02
Marina Skljarenko 11B 04.02
Kristel Kula 10D 31.01
Liis Ella 9C 04.02
Sofia Hratkevitš 9A 04.02
Kadri Kandima 9D 03.02
Hella-Liisa Aavik 8C 03.02
Ingel Kadarik 7C 29.01
Kristel Väin 7A 31.01
Liis Poopuu 8A 02.02
Kristiina Ader 5A 01.02
Maris Magus 4A 30.01
Sabine Suuster 4B 04.02

Töötajate sünnipäevad

Marjaana Kuusnõmm 01.02
Terje Vinn 01.02
Ene Riis 03.02
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Kertu Kesküll ja Laura Killandi 5B klassist tööga ”Kõpu tuletorn”.

Kunstikonkurss “Ruumiline taies”
Konkurss toimus teemal 

“Mu tuletorn, mu majakas”. 
Hindasime töid kolmes va-
nuseastmes:

Noorem vanuseaste, 5.-
6. kl: esimest ja teist kohta 
jagavad 5A klass (Elina Ka-
daja ja Kristel Sepp “Kõige 
okkalisem majakas”) ning 
5B klass (Kertu Kesküll ja 
Laura Killandi “Kõpu tule-
torn”).

Keskmine vanuseaste, 
7.-9. kl: esimest ja teist koh-
ta jagavad 7B klass (Karolii-
ne Kask, Maris Tustit, Mir-
jam Ool, Kertu Koert, Liisi 
Saksakulm ja Helena Ramst 
“Kool kui majakas”) ning 
8B klass (Kadi Belinets, Pil-
le Maripuu, Elis Kadaja, 
Martin Valk ja Hendrik Jäe 
“Kõige merelähedasem ma-
jakas”).

Gümnaasiumi klassid, 
10.-12. kl: 10B klass (Kerli 
Tarkin, Katri Mägi, Danar 
Lauk, Erko Niit, Siret Kuusk 
ja Kedi Kruusmägi “Tule-
torn näitab õiget teed”) ning 
10C klass (Mariliis Rauk ja 
Pille Sepp “Kõige õhulisem 
majakas”).

Tublid olid 6A, 6B, 7A, 
9B, 9C, 9D, 10D, 11C ja 12B 
klasside võistkonnad, kes 

kõik oma taieste juures tub-
listi aega ja vaeva kulutasid.

Tubli oli  5C klassi õpi-
lane Timo Lempu, kes koos 
isaga oli meisterdanud uhke 
plinkiva Kiipsaare majaka. 
Parimatest parimad saavad 

võimaluse esineda kevadi-
sel maakondlikul õpilastöö-
de näitusel.

Näitust hindasid õpetajad
Raili Kaubi, Inge Jalakas

ja Elle Jurkatam.

EKSL ujumisvõistlustelt teine koht
Nädalavahetusel Vinnis 

toimunud Eesti Koolispordi-
liidu ujumisvõistluste teises 
liigas saavutasid Kuressaare 
Gümnaasiumi ujujad 23 kooli 
hulgas teist aastat järjest teise 
koha. Toimus punkt-punkti 
heitlus esimese nelja koha 
pärast. Võitjaks tuli Türi Ma-
jandusgümnaasium, meie 
alaline konkurent Kadrina 
Keskkool jäi meist maha vaid 
ühe punktiga ja neljandaks jäi 
Maardu Gümnaasium.

Poiste vanemas vanuseg-
rupis oli parim Imre Kuusk, 

kes ujus kahel korral üle en-
da nimel olnud maakonna 
rekordid. Uued rekordajad 
50m vabalt 26,26 (II koht), 
50m rinnuli 31,68 (I koht) ja 
ka seliliujumises tuli võit aja-
ga 31,42.

Tublilt ujus ka nooremas 
vanusegrupis Lilli-Mai Rebel. 
Üle paari aasta tulid medalid 
jälle ka tüdrukutele ja sündi-
sid uued maakonna rekordid. 
50m rinnuliujumises esimene 
koht ajaga 41,57 ja Liina Kol-
ga rekord ületatud. 50m seli-
liujumises III koht ja  Maret 

Tammiku rekord sekundi-
ga ületatud, aeg 38,10. 50 m 
vabaltujumises tuli Lilli-Mai 
samuti kolmandale kohale. 
Medalile ujusid veel Sander 
Proos 50m seliliujumises (II 
koht) ja Andro Kuusk 50m 
rinnuliujumises (III koht).

Isiklikke rekordeid pa-
randasid ja võistkonda toeta-
sid veel Mihkel Tanila, Sig-
rid Osa, Kristjan Adrat, Kairi 
Saar ja Stiven Schultz.

Norma Helde,
ujula juhataja

Teated
Megaaju IV vooru tulemu-
sed.

Megaaju IV voorus olid 
edukaimad 10B, 11C II ja 9D. 
Kokkuvõttes suurendas 10B 
oma edumaad, neil on 24 
punkti. Järgnevad 21 punk-
tiga 11A, 12A ja 12B, edu-
kaim põhikooli klass on 9D 
(19 punkti).

Maidu Varik,
õppealajuhataja
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Indrek Sink on linna parim noorsportlane 
Indrek Sink on sündinud 15. 
jaanuaril 1986. aastal Ku-
ressaares.

Õpinguid alustas ta Tuulte 
Roosi lasteaia esimeses klas-
sis ning edasine koolitee jät-
kus juba KG-s. Spordiga hak-
kas Indrek tegelema 4. klassis, 
kui mängis ühe aasta võrkpal-
li. Sealt läks ta kergejõustiku 
peale üle.

Juba väikese poisina oli 
Indrek TV 10- olümpias-
tardis oluline tegelane, hil-
jem tunnustati teda kui Eesti 
Meistrit. Ta on osalenud veel 
Pariisis Noorte Olümpial ning 
edukalt esinenud Balti Matšil.

Mis on su edu saladus?

Hmmm… Äkki see, et ma 
käin kogu aeg trennis…? Po-
le suuri pause olnud. Mul on 
palju vedanud!

Mida on vaja, et sa eluga ra-
hul oleksid?

Head tervist, et ei oleks 
muresid, et koolis hästi lä-
heks, ilm võiks ilus olla…
Kurk soe, jalg soe, sooja teed 
meega.

Millest sa unistad?

Heast elust, heast tööst ja 
ilusast naisest. Ilus auto võiks 
ka olla. Hea võimas auto…

Mille ees tunned hirmu?

Ma ei pabista tegelikult 
millegi pärast eriti. Tuleb, 
mis tuleb. Haigeks ei tahaks 
jääda.

Kuidas austajannadega 
lood on?

Ei ole eriti olnud…Mul ei 
ole mingeid fänne. Vist. Min-

geid suhteid pole küll spordi 
pärast olnud.

Milline sa boyfriendina 
oled?

Mmm… Milline ma olen 
boyfriendina? Suht lõbus. 
Vahel ei ole tuju, aga üldiselt 
olen “hea poiss”.  Muud ei os-
kakski öelda…

Kes on ilus naine- too mõ-
ni näide?

Ilusal naisel võiksid min-
gid “kumerused” esile tun-
gida. Sale võiks olla… Konk-
reetset näidet on halb tuua, 
kuid neid ikka leidub.

Mis seostub sul sõnaga “al-
kohol”? Kui tihti puutud al-
koholiga kokku?

Seostub...  kibe maitse, tu-
leb lõbus tuju, liialdamise kor-
ral peavalu. Ei ole suurem asi 
“tõstja”.

Suurim pahandus, millega 
oled hakkama saanud?

Kunagi keerasin auto klaa-
sipuhastaja mehhanismi tuk-
si. Mingeid suuri pahandusi 
ei ole olnud. Olen pai poiss ja 
teen väikeseid lollusi.

Kas sul on oma meigikohv-
rike, kus sees on kõik va-
jalik?

Kahjuks ei ole... Ma ei mei-
gi ennast. Hoolitsen lihtsalt 
välimuse eest piisavalt.

Kuidas sa end vaimselt vor-
mis hoiad?

Õpin, loen ajalehti ja ko-
hustuslikku kirjandust. Ma ei 
ole selline pabistaja. Ei mõtle 
asjadele, millele ei taha mõel-

da, siis on pea korras.
Kas on raske ühendada 
sporti ja õppimist?

Tegelikult ei ole, kui ise 
tahad. Sageli juhtub, et peab 
kaheteistkümneni õhtul õp-
pima, sest jõuan trennis hilja 
koju. Natuke ikka segab, aga 
saab hakkama.
Millised on sinu suurimad 
saavutused spordis?

Ma ei teagi, kui palju mul 
Eesti meistritiitleid on. Siis 
olen veel Baltimaade meister 
olnud. Omavanuste koondi-
ses olen ka…
Millised mäed on veel vallu-
tamata?

Mul on ainult Munamägi 
vallutatud… nu eks see pärast 
kooli näe, kas minust saab 
vallutaja või mitte.

Kas sinu lapsed peavad ka 
sportlasteks saama?

Kindlasti ei pea saama… 
nad peavad inimesteks saa-
ma. Sport võib olla hobiks, 
aga mitte  kohustuseks. Sel ju-
hul kaotaks ta oma võlu!

Kas sul on spordis iidolit?

Mul ei ole iidolit. Ei teagi, 

kas see on nüüd hea või halb?! 
Tegutsen just nii, nagu heaks 
arvan.
Mis oli sinu esimeseka 
sammuks spordis?

Kõige esimene samm oli 
lasteaias… kus toimus 500 m. 
jooks, mille ma võitsin! Juba 
väikesena olin ma suht liikuv 
ja aktiivne.

Kumb on tähtsam, kas kool 
või sport?

Kool on kindlasti täht-
sam, sest tänu koolist saada-
vale haridusele hakkan enda-
le tulevikku teed rajama. 
Meenuta mõnd huvitavat 
juhtumit koolis!

Koolis murdsin kord oma 
jala ära… heh, et see huvitav 
oleks olnud, aga…?! Mul on 
koolis pidevalt huvitav olnud; 
klassikaaslased on lõbusad.

Mida sooviksid neile, kes 
sinust loevad? 

Kõige tähtsam on  õppi-
da; tehke sporti enese vormis-
hoidmiseks! … ja mis teed, tee 
isuga!

Ilona Käsk, Kristiina Kruuse, 
Triin Aavik, 11C klass

Rahulolev Indrek ei keela klassiõdedele üht fotot. Foto: Ilona Käsk

Juba noorelt saavutas Indrek auhinnalisi kohti!  Foto: erakogu.
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Töökeskkonna nõukogu koosolek
21. jaanuaril 2004 a. toi-

mus KG Sihtasutuse töökesk-
konna nõukogu koosolek. Al-
gus kell 10.00,  päevakorras:

2003. aasta töökeskkon-
naalasest ürituste plaani 
täitmine ja hinnang.

Ettekanne töökeskkon-
naspetsialistilt Heimar Põl-
lult:

Koolis tegutseb viieliik-
meline töökaitsenõukogu. 
Nõukogu on kokku tulnud 
kahel korral, enamaks ei ole 
olnud vajadust. Arutatud  
on reidide tulemusi osakon-
dades ja on otsitud võimalu-
si esinevate puuduste kõrval-
damiseks. Erilise tähelepanu 
alla on kuulunud ohutus-
nõuete täitmine tööõpetus-
klassides, kuhu on ostetud 
uusi töövahendeid ja kaitse-
riietust.

Õpetajatele viidi läbi koo-
li meditsiinitöötaja poolt lü-
hendatud esmaabikursus-
ed-ka õpetaja peab oskama 

vajadusel esmaabi anda! 
Tööandja on kompensee-
rinud kogu aasta vältel töö-
tajatele profülaktilise tervise-
kontrolli kulud. Klassidesse 
on ostetud kriidihoidjad, mil-
le abil hoiame õpetajate ja 
õpilaste käsi. Igal aastal os-
tame 2-3 klassitäit uut koo-
limööblit, millega hoiame 
rühihäirete tekkeid õpilaste-
le. Vajadus uue mööbli järe-
le oleks tunduvalt suurem. 
Teostatud on reide klassides-
se selgitamaks, millistena jä-
etakse  seal asuvad toolid, 
lauad ja tahvlid koristajatä-
didele. Koristajatele on aas-
ta jooksul korraldatud kahed 
kursused, ostetud on kaas-
aegsed koristusvahendid. 

Söökla renoveerimisel 
ehitati sinna uus, kaasaegne 
ventilatsioonisüsteem, kesk-
küte, sanitaarsõlmed ja vee-
varustus, mis kõik kokku pa-
randavad tunduvalt söökla 
töötajate töötingimusi. Söö-
gisaali istekohtade arv tõusis 

120 lt.-190-le.
Kooli arvutiklassi ehi-

tatud konditsioneer tagab 
nüüdsest klassis ettenähtud 
temperatuuriga puhta õhu. 
Vanemad õpilased peaksid 
mäletama, milline oli seal 
olukord üleeelmisel aastal. 

Parandatud sai ka val-
gustust kooli raamatukogus 
ja tööõpetusklassides. Mää-
ratud on ruumide eest vas-
tutavad isikud nii inventari 
hoidmise kui ka tuleohutuse 
alal. Töökaitsealast tegevust 
on kajastatud kooli lehes. 
Töökaitsealaste ürituste plaa-
nis ettenähtud 28 punktist 
on täidetud kõik. Üksmeel-
ne hinnang: töökeskkonna - 
ja tööohutusalane töö koolis 
on hea.

Arutati ka 2004. aasta töö-
keskkonnaalaste ürituste aas-
taplaani. Koosolek lõppes 
10.45.

Koosolekut juhatas: Heimar 
Põld, protokollis: Reet Sepp

Olles 4H liige omandad eluks neli 
vajalikku harjumust!

4H loodi noorte aren-
gu programmina Ameerika 
Ühendriikides üle saja aas-
ta tagasi. Algatajad olid eel-
kõige maaelu arendamisest 
huvitatud õpetajad. Noorte 
enesearengu toetamise kau-
du maaelu edendava organi-
satsiooni idee levis paljudes-
se maailma riikidesse. Eestis 
tegutses maanoorte organi-
satsioon 1930- ndate aastatel 
Ülemaalise Maanoorte Ühen-
duse nime all, kuhu kuulus 
iseseisvusaja lõpul 1939. aas-
tal 14780 liiget. 4H asutati 
uuesti 13. oktoobril 1991 Lo-
husalus, nimeks noortekogu 
Uus-Eesti. Alates 1999. aas-
tast kannab ühing nime Ees-
ti 4H. 

Rahvusvaheline lühend 
4H tuleb neljast ingliskeel-
sest sõnast, mis viitavad noo-
re terviklikule arengule: head 
- pea , heart – süda, health – 
tervis, hands - käed

Eestis tähistavad H-tähed 

nelja harjumust. Üleriigili-
selt ja ka igas piirkonnas vali-
takse üldkoosolekutel 4 eelis-
arendatavat harjumust. Eelis-
tatuks osutunud harjumuste 
omandamiseks koostatakse 
tegevusprogramm. Ühingus 
on soovitav, et oma 4 harju-
must (4H) valitaks välja ka 
klubi ja liikme poolt. Prae-
gu on üleriigiliselt valituks 
osutunud harjumused: mõt-
len positiivselt, arendan en-
nast, teen koostööd, elan ter-
vislikult.

4H tunnuslause: 4H – 
head harjumused. 4h (rah-
vusvaheline) moto: õpime 
tegutsedes. 4H missioon: 
heade harjumuste kujune-
mise toetamine. 

4H-sse kuuluvad noored 
alates seitsmendast eluaas-
tast. Suurem osa liikmeid on 
koondunud klubidesse. Klu-
bides korraldavad 4H-lased 
loendamatuid hariduslik-
ke, arendavaid ja meelelahu-

tuslikke üritusi ning kooso-
lekuid. 2003 aasta lõpus oli 
klubisid 96 tunduvalt üle tu-
hande aktiivse liikmega. 4H 
programmides korraldatak-
se:

• Omaalgatuslike projek-
tide konkursse

• Teavitamist ja nõusta-
mist klubilise tegevuse tee-
madel

• Koolituskursusi, s.h. 
liidrikoolitus ja temaatilisi 
kursusi

• Suurüritusi s.h. laagrid, 
konverentsid, infopäevad

• Välissuhted ja noorsoo-
vahetus

Kes on huvitatud liitumi-
sest 4H klubiga Kuressaare 
Gümnaasiumis, andku sellest 
teada 30. jaanuariks. 

Kontaktandmed: telefon 
052 09 914, e-posti aadress: 
kaja@oesel.edu.ee või vahe-
tult Kaja Puck`ile. 

Kaja Puck,
KG psühholoog

Lõppes konkurss “Ei vägi-
vallale”.

Konkursile laekus kok-
ku 24 tööd. Kuigi kõik tööd 
on kiitmist väärt, tegi žürii 
(Õpioskuste ja nõustamise 
nõukogu liikmed) oma otsu-
se järgmiselt:

Äramärgitud tööd:

Kristiina Ader (5A), 
Liisel Nelis (1B), Elariin 
Kruusamägi (2B), Marleen 
Kubits (2B).

T u g i õ p i l a s l i i k u m i -
se K.E.N.A. liikmete ar-
vates oli parim töö Gita 
Siimpojal (2B).

Võidutöö

Žürii üksmeelsel otsu-
sel osutus võidutööks 6B 
klassi kollektiivne looming 
(Sandra Tiitson, Angela 
Mägi,  Kristiina Purga ja nen-
de abilised).

Eraldi tahaks tänada 1B, 
2B ja 6B klasse rohke osavõ-
tu eest.

Näitus konkursi töö-
dest on üleval hallil väljakul. 
Täname kõiki osalejaid!

Kaja Puck,
ÕNN-e esimees

Religiooniõppe ring annab 
teada!

Neljapäeval, 29.01. kell 
15.00 toimuvas religiooniõp-
pe ringis tutvume lähemalt 
ortodoksi e. apostliku õi-
geusu kiriku ajaloo ja õpe-
tusega.

Oodatud kõik ringi liik-
med ja muidu huvilised. 
Esialgu tulla III korrus, Osi-
lia ruumidesse, kaplani tup-
pa.

 Järgmisel kokkusaamisel 
on kavas tutvumine Nikolai 
kirikuga ja kohtumine prees-
ter Feliks Kadarikuga.

Katrin Keso-Vares,
koolikaplan

NB! X klassi vastuvõtt
Algas avalduste vastu-

võtt õpilaste registreerimi-
seks X klassi (2004/2005 õ-
a).

Avalduse saab täita ka 
kooli kodulehel internetis: 
http://www.oesel.ee/kg.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated

Lühidalt
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Kergejõustik
Laupäeval, 24.jaanuaril 

toimusid Tallinnas Ees-
ti noorte meistrivõistlu-
sed juunioridele kerge-
jõustikus. Meie koolist oli 
väljas viis võistlejat. Esimese-
na oli 60tj. stardijoonel Henrik 
Kivilo. Küllalt närvilisest 
stardisi tuatsioonist  tul i 
Henrik edukalt välja ja lõpe-
tas eeljooksu uue isikliku re-
kordiga 8.97. Hiljem selgus 
et see aeg annab kuuenda-
na koha finaalis. Finaalis 
oli jooks juba hoopis teisest 
puust ja Henrik parandas 
aega veel. Uus isiklik rekord 
8.73 andi pingelises jooksus 
tubli neljanda koha. Eesti 

noortemeistriks kuulitõukes 
võistles end Leana Vahter. 
Tulemusega 12.67 oli Lea-
na kindel liider kuni viima-
se tõukevooruni. Viimasel 
katse sai talle päris lähe-
dale Hiiumaa tüdruk Mari 
Vahtra tõugates 12.64. Seega 
krooniti Eesti noortemeist-
riks Leana Vahter.

Teise meistritiitli tõi meie 
kooli Tiidrek Nurme noor-
meeste 3000m jooksus.

Kuna Tiidrekul oli see 
sel talvel esimene võistlus 
ja tempovalik suhteliselt 
keeruline, sest ei tunne 
ise ka oma võimeid hästi. 
Jooks kulgeski algul aegla-

selt, aga viimase kilomeet-
ri läbis Tiidrek 2.57-ga ja lõ-
puaeg 9.08 tagas talle kindla 
esikoha. 3000m jooksus osa-
les veel Tiidreku klassi-
vend Argo Ronk. Ka Argol 
oli tempo valikuga rasku-
si ja jõudu jäi lõpus üle. Pä-
rast jooksu Argo oma võist-
lemisega rahule ei jäänud ja 
nüüd ootab uut võimalust. 
Tütarlaste kõrgushüppes 
võistles Annika Tõnsau. Tu-
lemus 1.55 andis 6. koha.

Õnnitleme meiegi tub-
lisid võistlejaid ja soovime 
neile ikka tahet treenida!

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Nuputage
1. Saadetis. Mäestik 

Kesk-Aasias. Teat. ühiskon-
nakiht Indias. Loom.

2. Ta on jalgupidi süga-
vas samblikus. Teat.orkester. 
Mi-bemoll + poloonium. 
Kümnevõistleja.

3. Õpipoiss. Edev epu-
tis (murdes). Jo, … mi + … 
laan, metseesel. Lõunalaius 
+ hüüdsõna.

4. Mänguasi. Aktsiaselts 
+ valus! Varn. Rohumaa.

5. Seleen + konsonandid 
järjestikku. 4 x vokaal. Suure 
veekogu. Merre ulatuv mais-
maa osa.

6. Noot + hektoliiter. 
Kartlikul. Paha lõhn. Läbi lu-
me + suur suli.

7. Jood + meie kool + 
lämmastik. LIIM vene k. Pä-
rilike omaduste kandja kro-
mosoomis. Haistmiselund.

8. Lõug. Naisenimi. Möö-
dunu. Nikkel + Uno Kask.

9. … ell, kunstnikule po-
seeriv isik + liiter. Vargamäe 
perel. Mažoor. Luise laht + 
noot.

10. Vere … . Elektritakis-
tuse ühiku. Endal.  … Hol-
gerson.

11. Silmuse. Aasta + tant-
susamm. End. maavanem. 
… Laine.

12. Kompanii + … Õhtu-
leht. Saade ETV-s + vanuse. 
SEE käändes. Suur turg.

13. EI (murdes) + kü-
lanõukogu. Lind + hapnik. 
Käsk sõnast KÜSIMA. Neil.

14. Arulage, saamatu. 

Pööre sõnast olema. Tilluke ini-
mene. Kaval …

15. …andi saar. Kõrbesaar. 
Tahtejõud. Laine Saar + noot.

16. Heli. Teat. tsaaritar. Tai-
pamatu, rumal. Tootsi lemmik-
sõna

17. Pööningu. Aar + … vili 

(suurvili). Äike + tonn. Sõiduk.
18. Jalats. Uraan + saksa k. artikkel. Sedel. 

Settimine.
Ringidest saate lahenduse. Lahendu-

sed viige huvijuhi ruumi postkasti. On au-
hinnad.

Astra Truumure,
koostaja

Võti
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Riigieksamid valitud
KG õpilased registree-

rusid riigieksamitele järg-
nevalt: kirjand- 112, inglise 
keel- 106, matemaatika- 71, 
keemia- 54, ühiskonnaõpe-
tus- 51, geograafia- 47, aja-
lugu- 35, bioloogia- 29, füü-
sika- 18, saksa keel- 11, vene 
keel- 1.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Lühidalt


