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Lk. 1
Ujujad esinesid väga 
tublilt Eesti Koolispor-
diliidu võistlustel. Lk. 3

Talispordipäev toimub 
iga ilmaga! Mis ja kui-
das, loe täpsemalt! Lk. 4

KG’s Fashion Show 
meelitas kohale täis-
maja publikut.

Lõpukirjandini(16. 04) on jäänud 80 päeva. Abituurium kirjutab usinalt proovikirjandeid.  Indrek 12.c valis 
seekord teemaks ” Õpetades õpime ise” ja Reino ” Parim tulevikuennustaja on minevik”. Foto: Marit Tarkin

Kuressaare Gümnaasiumile 
ujumises esimene koht
Nädalavahetusel Vinnis 
toimunud Eesti Kooli-
spordiliidu ujumisvõistlus-
tel saavutasid Kuressaare 
Gümnaasiumi ujujad üle 
kahe aasta jälle peavõidu 
ja suure karika.

Võistlusjuhendis oli 
tänavu muudatusi, enam ei 
ole kahte liigat, aga kooli-
spordiliidu võistlustel ei või 
osaleda tipud, kes on võis-
telnud Eesti meistrivõistlus-
tel. 

Võidu 25 kooli hulgas 
tagas meie kooli võistlejate 

ühtlane esinemine ja põnev 
heitlus Kadrina Gümnaa-
siumiga teateujumises, kus 
võitjana väljusid Kuressaare 
Gümnaasiumi ujujad. Või-
dukas võistkonnas ujusid 
Lilli-Mai Rebel, Liina Sil-
luste, Ivar Maimjärv ja Ju-
han Kolk. Kolmandaks tuli  
koolide üldarvestuses Maar-
du Gümnaasium.

Individuaalselt pälvis 
50m rinnuliujumises esiko-
ha Andro Kuusk, aeg 34,31. 
Lilli-Mai Rebel tuli 50m se-
liliujumises teiseks ja 50 m 

rinnuliujumises kolman-
daks. 

Napilt jäid medaliteta 
ning seega neljandad kohad 
Liina Sillustele 50m seliliu-
jumises, Mihkel Tanilale 
50m vabaltujumises ja Ivar 
Maimjärvele 50m seliliuju-
mises. Võistlesid veel Lau-
ra Kuusk, Kaisa Silluste ja 
Stiven Schultz

Norma Helde,
ujula juhataja
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Riigieksamid valitud!
KG õpilased valisid 

2005.a. riigieksameid järg-
miselt: 

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Lühidalt

Õpilaste sünnipäevad

Triin Aavik 12C 27.01.
Ats Demant 10E 27.01.
Kristiina Lazareva 8D 27.01.
Mari Lember 10E 27.01.
Ando Naulainen 11A 27.01.
Riinu Nurme 8D 27.01.
Riin Rajanok 12B 27.01.
Riikka Maria Karoliina
Ruohonen 8D 27.01.
Riin Maripuu 7B 28.01.
Kristiina Muru 9C 28.01.
Mihkel Rand 7A 28.01.
Janno Tilk 6C 28.01.
Taavi Timm 11A 28.01.
Priit Aavik 5B 29.01.
Ingel Kadarik 8C 29.01.
Steven Nepper 4A 29.01.
Maris Magus 5A 30.01.
Joosep Rooso 8B 30.01.
Sass Saat 11E 30.01.
Kristel Kula 11D 31.01.
Priidu Saart 2B 31.01.
Raido Trump 11B 31.01.
Kristel Väin 8A 31.01.
Kristiina Ader 6A 01.02.
Ilona Käsk 12C 02.02.
Liis Poopuu 9A 02.02.
Sander Tamm 1A 02.02.

Töötajate sünnipäevad

Terje Vinn 01.02.
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Eksperiment „Solum verum“ 
ehk „Ainult tõde“, mille 
käigus KG õpilased said 
võimaluse vabalt rääkida 
kõigest, mis südamel ja 
mida koolikaaslastele eda-
si tahaks öelda.  

Siret: KG- ja tahangi õp-
pida :P

Riin: Õppige hoolega ja 
olge rõõmsad! 

Helen: Poisid võiksid 
normaalsemalt käituda. Ja 
siis ma soovin veel, et õpik-
sin väga hästi selle veerandi 
lõpuni

Mare-Ly: Kool on selleks, 

et õppida ja kui ei taha, min-
ge ära.

Eve: Osalege kindlasti 
kultuuripäevade logokon-
kursil, sest mina kavatsen 
sellest küll osa võtta. 

Gert: Saadke rohkem 
kaastööd Meie KG-le

Triin: Seda kooli elu& 
melu, mida KG pakub.

Teele: Koolis on kõik 
täiesti hästi. Olge üksteise 
vastu heatahtlikud!

Reinz: Tulge kõik Paavo 
autogrammiga pilte sõbra-
päeval ostma!

Rõõmurull Mammu: Ol-
ge rõõmsameelsed ja jätkake 
kooli hea maine hoidmist!!! 
Igas halvas asjas on alati kil-
luke head!

Ilona: Mis on magu-
sam kui mesi? See on...see 
on...poisi musi!! Ärge siis 
piirduge mee söömisega!!!!!! 
Ja ärge olge liiga pessimistli-
kud, siis tüdinevad kaas-
lased teist ära. Ärge olge 
liiga optimistlikud, sest kõr-
gelt on valus kukkuda...

Kristiina Kruuse,
12C klass

Kui teilgi on tahtmine Meie KG noortelehekülje vahendusel enda koolikaaslastele mõni ettepa-
nek, kuulujutt, teadaanne või lihtsalt ilus soov edastada, siis saatke enda mõttepärlid mailiaadressi-
le kristiina@oesel.edu.ee.
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Fantaasia
Nr Klass Trupi nimi Kollektsiooni nimi Koht
1 5a Virmalised Macula Edasipääs maakondlikule konkursile
2 5b V White Like Snow Edasipääs maakondlikule konkursile
3 6a Sweet Style Võimalik edasipääseja maakondlikule konkursile
4 10c Secreto
5 5b II Peace Clothes Like Clothes  
6 6b Perfect Night
7 6c Elu mustas ja valges
8 7c Chicks and Stripes
9 7b II Tüdrukud Mullid Edasipääs maakondlikule konkursile

10 8b II „Modish“ Noorem vanuseaste II koht + edasipääs maakondlikule 
konkursile

11 8a I K&CO Micawber Noorem vanuseaste I koht + edasipääs maakondlikule 
konkursile

12 8b III Cherry Girls

13 10a Dandy Vanem vanuseaste I koht + edasipääs maakondlikule 
konkursile

14 10e Mitt Collection Authentique Vanem vanuseaste II koht + edasipääs maakondlikule 
konkursile

15 10d Ecstasy
16 11a K2M Barocco Edasipääs maakondlikule konkursile

Etno
Nr Klass Trupi nimi Kollektsiooni nimi Koht

1 8a II Out Noorem vanuseaste III koht + edasipääs maakondlikule 
konkursile

2 9b Padinad Grand Prix + edasipääs maakondlikule konkursile

Animal planet
Nr Klass Trupi nimi Kollektsiooni nimi Koht
1 5a High Fashion Pimp My Clothes
2 6b Auh-Auh-Show Edasipääs maakondlikule konkursile
3 7a Animal Fashion Edasipääs maakondlikule konkursile
4 7b I The Pixies Fairytale Edasipääs maakondlikule konkursile

5 8b Sumistajad Noorem vanuseaste III koht + edasipääs maakondlikule 
konkursile

6 9c Tibiparaad Edasipääs maakondlikule konkursile

KG’s Fashion Show 2005
Tulemuste tabel, tekst ja pildid vaata leheküljelt 4!

19.01.2005 toimunud KG 
Õpilasesinduse koosole-
kul arutati järgnevaid vald-
kondi:

• Fashion Show • ÕE 
struktuur • Kulturismipäev 
• Saaremaa Õpilasesinduste 
Liidu uusaastapidu.

Mario Rauk,
Õpilasesindus

Õpilasesindus

Teated

Tähelepanu korvpallihuvi-
lised tütarlapsed!

Algamas on kooli meist-
rivõistlused tütarlaste korv-
pallis!

Võistkondade registreeri-
mine  toimub oma keh.kasv. 
õpetaja kaudu. Võistkonnas  
on  6 – 9 mängijat. Võistlus-
te süsteem ja mängude aja-
kava selgub peale ülesand-
mise lõppemist.

Sirje Metsküll,
võistluste peakohtunik

Kolmapäeval, 26. jaanuaril 
kell 11.45 toimub KG aulas 
meie kooli 27. lennu sõr-
musteaktus.

Abituuriumi tervitavad 
1.a ja 1. b klassi õpilased, kes  
1. septembril suurte kooli-
õdede ja  -vendade käekõr-
val esimesele aktusele läksid. 
Antakse sõrmuse vanne ning 
seejärel on kogu lennul õigus 
sõrmuseid kanda.

Marit Tarkin,
klassijuhataja
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Talvine spordipäev
esmaspäeval, 31. jaanuaril

Läbiviijad tervisepargis: 
kehalise õpetajad E.Tustit, 
A. Laus, T. Käen, E.Sepp. Iga 
klass on kohal koos klassi-
juhatajaga, nende puudu-
misel on abiks asendusõpe-
tajad mitteklassijuhatajate 
hulgast.

Koht

1.Tervisepark, kogune-
mine suure uisutiigi juu-
res või:

2. Klassi poolt valitud 
koht, millest peab olema eel-
nevalt teavitatud korralda-
jaid registreerimislehel õpe-
tajate toas.

Sooja ilmaga

Sooja ilmaga, lume puu-
dumisel viib iga klass ise-
seisvalt läbi spordipäeva, 
millest tuleb teavitada kor-
raldajaid (õpetajate toas re-
gistreerimise lehel).

Ajakava

9.00 - alustame spordi-
päevaga 5-6 klasside kogu-
nemisega , millele järgneb 
teatevõistlus. Teatevõistlu-
se lõppedes avatakse suu-
sarada tervisepargi stendi 
juurest 2km distantsi läbi-
miseks. Sõitjatel fikseeritak-
se soovi korral stardi- ja lõ-
puaeg.

10.00 - 7-9 klasside ko-
gunemine, millele järgneb 
teatevõistlus. Teatevõistlu-
se lõppedes avatakse suu-

sarada tervisepargi stendi 
juurest 4km distantsi läbi-
miseks. Sõitjatel fikseeritak-
se soovi korral stardi- ja lõ-
puaeg.

11.00 - 10-12klasside ko-
gunemine , millele järgneb 
teatevõistlus. Teatevõistlu-
se lõppedes avatakse suu-
sarada tervisepargi stendi 
juurest 4km distantsi läbi-
miseks. Sõitjatel fikseeritak-
se soovi korral stardi- ja lõ-
puaeg.

12.00 - Algklasside kogu-
nemine, millele järgneb tea-
tevõistlus. Teatevõistluse 
lõppedes avatakse suusara-
da 4km distantsi läbimiseks. 
Sõitjatel fikseeritakse soovi 
korral stardi- ja lõpuaeg.

Iga vanusegrupi parimat 
suusatajat (poiss ja tüdruk) 
ootab tervislik auhind.

Võistlusrajale suusatama 
lubatakse esmalt need, kes 
soovivad sõita tulemusele 
ning peale viimast startijat 
ülejäänud. Iga vanusegrupi-
le on rada avatud 1,5h. ( või-
malusel ka kauem.)

Teatevõistlus

(kestvus umbes 30 min)
Võistkonna suurus 5pois-

si+ 5 tüdrukut (5+5)
1 etapp – 1+1 paaris kel-

gu vedamine märgitud rajal
2 etapp – suusataja – 

poiss läbib raja
3 etapp – suusataja – tüd-

ruk läbib raja

4 etapp – 2+2 paariskel-
gurakendiga raja läbimine 
(iga klassi oma idee, kuidas 
kelgud ühendada)

5 etapp – paarissuusata-
jad (2 kõrvuti suusatajat ka-
sutavad kahevahelist ühte 
suusakeppi ).

Kokkuleppel saab sport-
likuks 2/4 km suusatami-
seks laenutada ka kooli 
suuski (jõusaali eesruumist), 
peavad olema isiklikud saa-
pad (75mm/3auguga nina). 
Suuski ei laenutata teate-
võistluseks!!!

Kuna sportliku poole-
le tervisepargis kulub igal 
klassil umbes 2 tundi, siis 
on igal klassil võimalik oma 
äranägemisel sportimist ter-
visepargi vabadel radadel 
ja uisuplatsidel jätkata. Sel-
leks, näiteks matkamiseks, 
sobivad metsas olevad loo-
duserajad. Iga klass saab 
soovi korral tervisepargi 
kaardi ning nõuandeid met-
sas liikumiseks võiksid jaga-
da loodusõpetuse õpetajad.

Toitlustamine

Algklassid - enne 
oma ürituse algust kell 
11.00...11.30

Muul ajal on söökla 
avatud teistele

Johannes Kaju,
spordiinstruktor

Algklasside talispordipäev 2003. a., loodame, et lund jagub sellekski spordipäevaks. Foto: Johannes Kaju

Direktsioon
Kuressaare Gümnaasiumi 
direktsioonilt
11. jaanuar

11.01.05 koosolekul aru-
tati Detsembrikuu Tegija(i)d. 
Kaja Puck andis ülevaate III 
õppeveerandi tugiõpilastest. 
Arutluse all olid veel: õpe-
tajate koormused õppeaas-
tal 2004/2005; Õ.N.N.- e toa 
uuesti tööle panek; Detsemb-
rikuu koolikohustuste mitte-
täitjate personaalküsimused
18. jaanuar

18.01.03 koosolekul andis 
õppealajuhataja Anu Saabas 
ülevaate detsembrikuu koo-
likohustuste mittetäitmisest. 
Irja Truumaa ja Madli Va-
rik andsid ülevaate keemia 
olümpiaadi ettevalmistusest. 
Inge Jalakas tutvustas KG`s 
Fashion Show 2005 stsenaa-
riumi. Arutluse all olid veel: 
2005 aasta juubelid; 1. klas-
si vastuvõtmise kord  2004/
2005 õppeaastaks;  Xndate 
klasside klassijuhatajad õp-
peaastal 2004/2005. Otsusta-
ti välja kuulutada konkurss 
Xndate klasside klassijuha-
tajatele.  Avaldusi võetakse 
vastu 31. jaanuarini 2005.

Inge Jalakas,
huvijuht

2005 - ülemaailmne füüsi-
ka aasta!

2005. aasta on pühen-
datud füüsikale ja selle täht-
susele meie igapäeva elus. 
Füüsika ei oma tähtsust mit-
te ainult teaduse ja tehnoloo-
gia arengus, tal on suur 
mõju kogu meie ühiskon-
nale. 2005.aastal möödub 
100 aastat Albert Einstei-
ni suurtest avastustest ja nii 
on see aasta pühendatud ka 
Einsteini suurtele ideedele, 
mis mõjutavad meie elu ka 
21. sajandil. Vaata lähemalt: 
http://www.physics2005.org 

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated
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KG Fashion Show 2005
21. jaanuari õhtul toimus 
KG`s Fashion Show 2005.

 Naaberkoolis toimuva 
ürituse tõttu oli väike kartus, 
et meie kooli tuleb vähe rah-
vast, aga ürituse alguseks oli 
saal rahvast täis. 

Õhtut juhtisid eelmise aas-
ta õhtujuhi Maali tütar Milla 
(Pilleriin Vessik 9b) ning Ted 
Allen, reality show`st „Stiilne 
viisik“ (Mihkel Miller 11). 

Üritus algas küll väike-
se viperusega, sest tehnika-
poisid ei suutnud kuidagi 
muusikat läbi kõlarite las-
ta. Seetõttu pidid 8b klassi 
tantsutüdrukud kõvasti oma 
kõrvu teritama, et  krappi-
dest tuleva muusika järgi 
kuidagi oma tantsu  esitada. 
Kuid tüdrukud tulid ilusti 
piinlikust olukorrast välja ja 
üritus oli alanud. 

Tase oli väga kõrge. „Peab 
mainima, et KG-s käivad ikka 
väga andekad õpilased!“ Nii 
mainis austatud žürii, mille 
koosseisu kuulusid: Heli Ja-
lakas  - maakondliku kooli-
noorte moekonkursi peakor-

raldaja, Tiia Lepik – Saare 
Noorte Huvikooli juhataja ja 
Saarepiiga koolituse direkt-
riss, Ea Velsvebel Greenwood 
– moekunstnik, Madli-Maria 
Niit – etnoloog, kultuuriaja-
loolane, Maret Martinson – 
Kuressaare Noortekeskuse 
noorsootöötaja, kunstiõpetaja 
Elle Jurkatam, õppealajuha-
taja Maidu Varik ja õpilases-
induse liige Erki Elli. Žürii 
tööd kontrollis tööõpetuse 
õpetaja Raili Kaubi. 

Konkursil osales 24 grup-
pi, nendest 15 valis peakor-
raldaja Heli Jalakas edasi 
maakondlikule koolinoorte 
moekonkursile. Eriti tublid 
olid noorema vanuseastme 
grupid. Seetõttu anti selles 
vanuseastmes välja ka 2 kol-
mandat kohta ning vanemas 
vanuseastmes ainult esimene 
ja teine koht. 

Grand Prix, milleks oli 
2h bowlingumängu  sana-
tooriumis „Meri“ võitis 9b 
klassi grupp kollektsiooniga 
„Padinad“. Grupi koossei-
su kuulusid Katrina Kaubi, 

Grande Prix ja edasipääsu maakondlikule moekonkursile võitis 9B klass kollektsiooniga ”Padinad”. Teisi 
pilte üritusest vaata kooli kodulehekülje pildigaleriist aadressil http://www.oesel.ee/kg Foto: Gert Lutter

Teated
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5A 249 8. 150 II
5B 284 III 125 III
6A 313 II 160 I
6B 232 11. 120 4.-5.
6C 188 13. 110 6.-7.
7A 255 7. 90 9.
7B 205 12. 70 10.
7C 266 5. 120 4.-5.
8A 262 6. 100 8.
8B 337 I 55 11.

8C 283 4. 25 15.-
16.

8D 100 15. 40 13.
9A 243 10. 110 6.-7.

9B 172 14. 25 15.-
16.

9C 93 16. 45 12.
9D 247 9. 35 14.

Klassidevaheline võistlus
Eelmises lehes ilmunud 

klassidevahelise võistluse 
põhikooli tabelis oli trüki-
kurat väikese segaduse te-
kitanud. Ent mis valesti, see 
uuesti... :)

Renate Pihl,
huvijuht

Kickboxing ja võistluska-
rate!

1. veebruaril alustab tege-
vust kickboxingu ja võistlus-
karate huvilistele mõeldud 
huviring. Treeningud toimu-
vad teisipäeviti ja neljapäevi-
ti kell 16.00-17.30 Kuressaare 
Gümnaasiumi aulas. Vanuse 
alampiiriks on 14 aastat. NB! 
Treeningud on tasuta!

Martin Sepp

Jaanika Kütt ja Maarja Alek-
sejeva. 

Palju õnne ja aitäh kõi-
gile teistele osavõtjatele. Sa-
muti suured tänud žüriile, 
õhtujuhid Pilleriinile ja 
Mihklile, turvamehed Sassi-
le ja Kundratsile, kaamera-
mehed Teedule ja Gerdile, 
piletimüüjatele, lavakujun-
dajatele, Adamile, 8b klassi 
tantsutüdrukutele, 6b Vanil-
la Ninja poistele ja kõikide-
le klassijuhatajatele, kes oma 
õpilastele toeks olid! Looda-
me, et järg mine aasta läheb 
sama hästi!

Eripreemiad: Parim 
meesmodell Taavi Tasane 
6b; parim naismodell Kaia 
Jalakas  8b; parim disainer 
Kristel Väin 8a; parim kavand 
Merilin Heinsoo 6b Hulga-
liselt anti ka muid eripree-
miaid, näiteks parim roosi-
line seelik, parim sumistaja, 
parim idee, parim värvila-
hendus jne.

Inge Jalakas,
huvijuht


