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Tublid õpilased viien-
dast klassist tegid 
metsaraamatu. Lk. 3

Vilistlasleheküljel 
usutleb Kätlin Piret 
Pihelit KG I lennust. Lk. 5

Kundrats ja Enson 
jätkavad põhjalikku 
ülevaadet korvpallist.

26.november - Kodanikupäev
Tänavuse Kodanikupäeva 
motoks on “Lapsest sir-
gub kodanik”.

Kodanikupäev räägib 
Eesti inimestele sellest, et ei 
saa olla riiki ilma inimesteta, 
kes tahavad olla tema koda-
nikud. Kodanikupäev mee-
nutagu kõigile Eestis ela-
vatele inimestele - nii Eesti 
kodanikele kui ka neile, kes 
oma rahvuslikust päritolust 
sõltumata on end selgelt si-
dunud Eesti riigiga - et ühte 
hoides oleme tugevamad.

Kodanikupäeva tähista-
miseks toimub ka mitmesu-
guseid üritusi. Kõigil õpilas-
tel on võimalik kaasa lüüa 
internetipõhisel kodaniku-
päevaviktoriinil (täpsem info 
www.meis.ee). Klassijuhata-
jatundides väärib arutamist 
sündimuse teema: eelmisel 
aastal sündis Eestis 14055 
last, mis oli 857 last rohkem 
kui aasta varem. Kodaniku-
päeva eel tuleb mõelda ka 
sellele, et igast meil sündi-
nud lapsest sirgub Eesti ko-

danik. Mõelgem, mida iga-
üks meist saaks ära teha, et 
ükski laps ei peaks kasva-
ma hoole ja armastuseta ja et 
kellegi elu ei varjutaks vägi-
vald ega ükskõiksus.

See, mida tänased lapsed 
oma kasvukeskkonnast ja 
lapsepõlvest kaasa võtavad, 
määrab enam kui miski muu 
Eesti tuleviku.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Õpilaste sünnipäevad

Kadri Järvalt 5A 25.11.
Kaidi Kuusk 6A 25.11.
Kadi Mägi 10F 25.11.
Karolina Noor 8A 25.11.
Tauri Põldema 1B 25.11.
Carina Vahar 1B 25.11.
Georg Arnold 4A 26.11.
Marie Erlenbach 2B 26.11.
Raul Kelder 3A 26.11.
Georg Metsmaker 6A 27.11.
Kristian Nuut 10D 27.11.
Maarius Olvi 7A 27.11.
Sander Kaart 11C 28.11.
Rene Riim 5B 28.11.
Karl Albert Kesküla 6A 29.11.
Hanna Martinson 6B 29.11.
Mare-Li Aavik 7A 30.11.
Joanna Kajak 3B 30.11.
Kadri Pitk 4B 30.11.
Santa-Lotta Seppel 3B 30.11.

Töötajate sünnipäevad

Sirje Metsküll 24.11.
Grete Pihl 26.11.
Maren Aaviste 28.11.
Hoide Roose 29.11.
Raina Rääp 30.11.

Palju
õnne!

Austatud gümnaasiumipere! Olete oodatud VII Suurele Teatriõhtule KG aulas 
neljapäeval, 24. novembril algusega 17.00. Õhtu orienteeruv pikkus 5 tundi. 
Avatud kohvik-söökla Noorus, kus toimub otseülekanne saalis toimuvast. 
Sissepääs gümnasistidele õpilaspileti alusel. Õpetajatele, külalistele kutsetega.

Teatriõhtud juba tulevadki!

Põhikooli teatriõhtu toimub kolmapäeval, 23. novembril kell 17.00, olete oodatud! Fotol eelmise aasta 8.b klass. Foto: Gert Lutter

23. novembril 2005 esin-
davad KG-d maakondlikul 
NUPUTA võistlusel järgmi-
sed õpilased:

Eliise Kõiv 5a, Johanna 
Sepp 5a, Kaisa Silluste 5b, 
Mihkel Aavik 5b, Livia Matt 
6b, Loore Paist 6b, Kevin 
Soon 6a, Karl Albert Kesküla 
6a, Merilin Heinsoo 7b, Kris-
ti Kandima 7b, Laura Killan-
di 7b, Kristel Sepp 7a, Jorgen 
Holm 7a, Janno Tilk 7c. Hoia-
me neile koos siis pöialt!

Piret Paomees, 
matemaatikaõpetaja

Teated

30. novembril kell �9.00 
toimub KG 30. lennu len-
nunõukogu koosolek.

Ootame kõiki klassiva-
nemaid ja lastevanemate 
esindajaid! Kokkusaamine 
esimese korruse fuajees ,et 
täpsustada ruum.

Klassijuhatajad
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Keskonnaharidust edendavalt konkursilt “Ühe metsa elulugu” - I koht
Riigimetsa Majandamise 

Keskus (RMK) ja Eesti Ühis-
pank kutsusid ka sellel aastal 
koolilapsi osalema keskkonna-
haridust edendaval konkursil 
“Ühe metsa elulugu”, mis on 
juba kuues taoline koostööpro-
jekt RMK ja Ühispanga vahel.

Meie kooli 5.a ja 5.b klas-

si õpilased pälvisid ühe auhin-
nalise koha; võimaluse osaleda 
jõulukuisel metsaprogrammil 
RMK Mustjala looduskeskuses. 
Õpilastele (72 õpilast) korralda-
takse igati sisukas talveprog-
ramm. Päeva jooksul meisterda-
takse jõulumeeneid, valatakse 
õnnetina, tehakse lõket ja tut-

vutakse talvise metsaeluga.
Sõit looduskeskusesse ning 

programm on õpilastele tasuta. 
(RMK on metsaseadusega 

moodustatud riigitulundusasu-
tus, mille põhiülesanne on riigi-
metsa säästlik ja efektiivne ma-
jandamine: metsa uuendamine, 
kasvatamine ja kasutamine 

Ühepäevasel koolitusel Pärnumaal
6. novembril toimus Pär-

nus huvitav üritus, mis kut-
sus särasilmseid õpilaste 
esindajaid ühepäevasele koo-
litusele. 

Hommikul 5:30 bussiga 
asusime siis teele Pärnu poo-
le. Teel sinna sai veel viimast 
korda teemad läbi arutatud 
(Kareli ja Heidiga). Kohale 
jõudes otsisme Pärnu Kunin-
ga Tänava Põhikooli. Veidi 
ekseldud ja kaks tiiru ümber 
maja tehtud jõudsime edu-

kalt ikkagi sisse.
Valisime töögrupid vasta-

valt teemadele ja pikk kooli-
tuse päev sai alguse.  Fooru-
mi teemad olid järgnevad: 1. 
Põhikooli haridusele lisaks 
kas ja mida (selle teemaga te-
geles Heidi). 2. Suveks töö-
le. 3. Euroopa Liit, piirid lah-
ti, välismaale õppmia/tööle. 
4. Kuidas teha valikuid? Kut-
se ja kärjäärinuõustamine 
(selles rühmas töötasin mi-
na). 5. Ühiskond, kui haridu-

se kujundaja (ja selles grupis 
osales Karel).  See oli suure-
pärane võimalus arendada 
grupitöö oskusi, eneseväljen-
dust, ideede genereerimistja 
sai palju huvitavaid teadmisi, 
eriti just kutse ja karjääri vali-
ku võimaluste osas.  

Saime palju uusi tuttaviad 
Eesti erinevatest paigust. Pär-
nusse oli pühapäeval kogu-
nenud hulk aktiivseid teotah-
telisi noori. Sellised foorumid 
tulevad ainult kasuks.

Kuidas me metsaraamatut valmistasime...

Ühes loodusõpetuse tun-
nis ütles õpetaja Sirje Ke-
reme, et võiksime osaleda  
ühes projektis, mille üldni-
metus on „METS“. Olime 
kõik nõus ning veidi ka põ-
nevil.

Esimeseks ülesandeks 
saime pildistada 4-6 liikme-
listes gruppides pilte vana-
dest ja noortest puudest. Pa-
nime tunnis grupid kokku 
ning hakkasime valmistuma 
põnevaks ja vastutusrikkaks 
tööks.

Meie grupp võttis oma 
ülesandeks saada laupäe-
val kokku ja siis pildistama 

minna. Nii see asi siis käiski. 
Metsas oli ääretult huvitav, 
pildistasime igasugu puid, 
nägime palju põnevat ja oli 
muidu lõbus.

Kahe nädala pärast pi-
dime pildid kooli tooma ja 
projekti teostama hakkama. 
Olime juba valmis kleepima 
asuma, kui õpetaja soovitas 
järgmiseks tunniks kirjuta-
da huvitavaid lugusid met-
sa kohta ning luuletusi met-
sast. Algul tundusid õpetaja 
poolt antud ülesanded päris 
rasked, aga lõpuks valmisid 
meil kõigil väga huvitavad 
jutud ning ka naljakad luu-

letused. Kõik koos joonista-
sime ka palju pilte metsast. 
Vanavanemate käest saime 
küsitluste käigus teada väga 
palju huvitavaid fakte met-
sade ja nende muutuste koh-
ta.

Projekt kestis pea 6 näda-
lat. Meie tehtud tööd korjas 
õpetaja kokku ning vaheaja-
le minnes lubas uue veeran-
di esimeseks tunniks esialg-
se metsaloo kaasa võtta. 

Uue perioodi esimesel 
tunnil näitas õpetaja mei-
le meie töid, mis olid nüüd 
juba kokku pandud metsa 
loosse. Oli äärmiselt põnev 

Õpilased kelle tööd metsaraamatusse jõudsid. Foto: Gert Lutter

näha oma joonistusi, foto-
sid, jutte ning mõtteid. Raa-
mat meeldis meile, tegime 
koos veel mõned parandu-
sed ning otsustasime raama-
tu teele saata, ise kõige pare-
mat lootma jäädes.

Ühel teisipäeval sisenes 
õpetaja Sirje meie klassi ja ta 
suu oli naerul. Keegi ei osa-
nud arvata, et midagi suurt 
on juhtunud. Arvasime, et 
õpetajal on lihtsalt hea tuju. 
Klassijuhataja aga ütles, et 
tunni lõpus on tal meile häid 
uudiseid teatada. Püüdsime 
siis tunni lõpuni hästi head 
lapsed olla.

Jõudiski kätte tunni 
lõpp....ja siis õpetaja lausus. 
Te võitsite vabariigis oma 
raamatuga esimese koha!

Kõik olid väga rõõmsad 
ja särasid õnnest. Auhinnaks 
saime reisi, mida ootame 
suure põnevuse ja huviga.

Aitäh õpetajale, kes sel-
le vahva mõtte peale tuli ja 
meie olime ka tublid, et selle 
projekti teostasime. 5.a ja 5.b 
klasside nimel:

Kristiin Mets, 
5A klass

Minule meeldis ja meeldis 
ka teistele. Peale töö tegemise 
oli seal ka lõbus. Suurepärane 
seltskond muutis töötegemi-
se nauditavaks ja  mängisime 
mitemeid huvitavaid mänge, 
mis olid mõeldud just ühtse 
grupina töötamise eesmärgil. 

Õhtul tehti päeva kokku-
võtted ja siis asusime bussiga 
taas kodupoole. On mida mä-
letada! Tore oli!

Laura-Liisa Perova, 
�0C klass

ning metsakaitse korraldamine. 
RMK korraldab riigimetsades 
ulukihoolet ning jahi- ja loodus-
turismi, samuti on RMK üles-
andeks tagada igaüheõigusega 
seotud metsakasutus. )

Sirje Kereme. 
projekti juht

Meie KG, 23. november 2005
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KG 30 - Saame tuttavaks I lennu 
vilistlase Piret Piheliga
Tutvustage end palun 
meie kooliperele!

Olen Kuressaare tüdruk. 
1978. aastal, kui Kuressaare 
2. Keskkool uksed avas, olin 
mina abiturient ja meie klass 
läks täies koosseisus uude 
kooli.

Lõpetasin 1. lennuga. 
Kõrghariduse omandasin 
Tartu Ülikoolis majandus-
geograafia erialal. Olen sa-
ma kooli üliõpilane ka prae-
gu – õpin koolikorralduse 
magistriõppes. Tegemist oo-
tab magistritöö. 

Olen kogu oma elu töö-
tanud hariduspõllul. Alus-
tasin Kuressaare güm-
naasiumist ja nüüd olen 
ametikoolis. Mulle väga meeldib  
geograafia – sellel ainel on 
suurust ja sügavust. Kui olin 
geograafia õpetamisele ju-
ba üle kümne aasta kuluta-
nud, tekkis tunne, et endalgi 
on kõik selge. See oli kin-
del märk sellest, et vaja on 
ametit vahetada. Ametikoo-
lis tegelen ma valdavalt juh-
timise ja planeerimise küsi-
mustega. 

Olen abielus, meie peres 
on kaks täiskasvanud tütart.

Mis seostub Teile Kures-
saare Gümnaasiumiga?

Olen olnud selle kooli 
õpilane, õpetaja ja lapseva-
nem. 

Õpilasena mäletan suurt 
tehatahtmist. Uus kool pidi 
ennast tõestama. Traditsioo-
ne, millele toetuda, ei olnud. 

Õpetajatööga seoses mee-
nuvad mulle minu õpila-
sed. Mulle meeldis õpetada 
ja õpilastega suhelda. Sellel 
ajal olid meie KGB (keemia-
geograafia ja bioloogia) aine-
sektsioonis ka suurepärased 
õpetajad. Rohelise haridu-
sega inimesed leiavad hästi 
koostöömeele. 

Lapsevanemana olen ma 
KG-d usaldanud sedavõrd, 
et just sinna kooli pannud 
oma lapsed. See, et KG-sse 

tahetakse oma lapsi panna 
ja noored soovivad seal õp-
pida,  on suurim tunnustus 
koolile. 

Kuhu asusite õppima pä-
rast kooli lõppu ja millega 
tegelete nüüd?

Kohe pärast keskkoo-
li lõpetamist asusin õppima 
Tartu Ülikooli geograafiat. 
Spetsialiseerusin majandus-
geograafiale, oma diplomi-
töö kirjutasin demograafia 
vallast. 

Momendil töötan Kures-
saare Ametikoolis osakon-
najuhatajana. Minu juhtida 
on ärikorralduse, maaette-
võtluse, sekretäritöö, arvuti-
teeninduse, müüja, sotsiaal-
hoolduse erialad. Väikeses 
mahus annan ka ise tunde 
nii ametikoolis kui ka kol-
ledžis. 

Lisaks oma põhitööle 
olen juba teist koosseisu jär-
jest Kuressaare linnavoli-

kogu hariduskomisjoni esi-
mees. 

Olen kirjutanud 9. klassi 
geograafiaõpiku ja töövihi-
ku majanduse ja rahvastiku 
osa. Minu teada kasutatak-
se seda õpikut KG-s ka sellel 
õppeaastal. 

  
Milline õpilane olite koo-
lis ise?

Olin nagu noored ikka 
– maksimalistlik, kompro-
missitu, energiline ja kirg-
lik. Õppisin nii ja naa. Mida 
lõpupoole, seda paremaks 
läksid minu hinded. Tekkis 
soov edasi õppima minna 
ja selle nimel ma ka pingu-
tasin. Lõputunnistuse kesk-
mine hinne oli 4,75. Tagant-
järele julgen öelda, et olin 
hingelt potinikerdaja ja loo-
mult maailmaparandaja. See 
tähendab, et olin loomingu-
line ja soovisin osaleda aren-
gutes ning neid mõjutada. 

Piret Pihel - I lennu vilistlane, endine KG õpetaja ja praegune lapsevanem.

Õnnitleme Kaisa Sillustet, 
kes võitis  Eesti Ujumis-
liidu noorte ujumisvõist-
lustel kuldmedali �00 m 
kompleksujumises ja hõ-
bemedali �00 m seliliuju-
mises. Priit  Aavikule ri-
putati 50 m seliliujumises 
kaela pronksmedal, 50 m 
vabaltujumises oli ta seits-
mes..

Võistlejaid oli stardis üle 
300. Tublid olid ka esiküm-
nesse pääsenud  Roland Val-
gelin 50 m vabaltujumises 
9.koht, Minni Meisterson 50 
m rinnuliujumises 10 koht. Ja 
meie ujumisringi teiste las-
te tulemused: Riin Nõukas 
50 m seliliujumises 13., Ke-
vin Schultz 50 selili 13.koht 
ja  50 m vabalt 17.koht .Mar-
ten Truu 100 m rinnuli 14 
koht ja 50m vabalt 25.koht  
Stiven Schultz 100 m rinnuli 
14.koht ja 50 vabalt 29 k.

Norma Helde, 
ujula juhataja

Lühidalt

Süütame advendiküünla!
Esimese advendiküünla 

süütamiseks kutsume kõiki 
kooli aulasse ESMASPÄE-
VAL, 28.novembril kell 9.45. 
Algamas on advendiaeg ehk 
siis neli nädalat jõulude oo-
tust.  Et see aeg oleks meist 
igaühe jaoks eriline, selleks 
tuleb ta enda jaoks ka erili-
seks muuta. Üks võimalus 
selleks on tulla neljal järjesti-
kusel esmaspäeva hommikul 
/28.11; 05.12; 12.12 ja 19.12/  
teisel vahetunnil kooli aulas-
se, et hetkeks kuulata muu-
sikat, leida jagatud sõnumist 
üles endale oluline ja lihtsalt 
hetkeks suunata oma mõtted 
teistele radadele.

Öeldud on, et jõulud alga-
vad valguse võiduga pime-
duse üle inimese südames. 
Tule süütama advendiküü-
nalt, et saaksid viia advendi-
valguse ka oma klassi. Palve 
on, et tuleohutuse huvides 
iga klassi esindaja võtab kaa-
sa kinnise küünla, et hiljem 
mitte lahtise tulega mööda 
maja käia. Samuti on palve 
siseneda aulasse vaikselt ja  
jätta kõik valjud hääled au-
la ukse taha. Tähtsad asjad ja 
ilusad hetked sünnivad vai-
kuses, sest siis on aega kuu-
lata ka iseennast. 

Katrin Keso-Vares, 
kaplan

Meie KG, 23. november 2005
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Küllap olen selline tänaseni 
– kolmapäeviti tõmbab mind 
ikka kooli keraamikatöökot-
ta ja juba teist korda kandi-
deerisin linna volikokku.

Meenutage mõnd huvita-
vat seika koolipõlvest.

See juhtus tegelikult ajal, 
mil  meie klass õppis veel va-
nas koolis (praegune SÜG). 
See sündmuste ahel on mind 
õpetajana kõige enam mõju-
tanud. Sain ”omad vitsad”, 
nagu öeldakse. 

Tegime veerandi lõpus 
kehalise kasvatuse tunnis 
kätekõverdusi ja kahjuks 
mitte väga edukalt. Istusi-
me kurvakujurüütlitena jär-
jekorras ja talusime pilkeid 
meie kehva kehalise või-
mekuse aadressil. ”Lihamä-
gi!”, ütles õpetaja ühe minu 
vormika klassiõe ponnistu-
si vaadates. Mõtlesin veidi 
järjekorras istujate tuju tõs-
ta ja ütlesin enda meelest ta-
sa: ”Näe, ise kena sale, aga 
mehele pole ikka saanud!”. 
Kahjuks kuulis seda ka va-
natüdrukust õpetaja ja nii 
ma sealt klassist välja len-
dasin. ”Enam ma sind tun-
di ei luba!”, lausus õpetaja 
ja ega ma ei julgenudki min-
na. Kõik järgnevad puudu-
tud tunnid fikseeriti kahega. 
Õppeaasta lõpus otsustati, 
et mul tuleb kehalises soori-
tada puudutud tundide ula-
tuses suvetöö. Ega see kerge 
olnud - alguses soojendu-
seks mõned ringid ümber 
kooliaia, siis jooksud hinde-
le ja lõpetuseks jälle mõned 
ringid lõdvestuseks. Klomp 
kurgus tegin oma suvetööd 
isegi päeval, mil lõpuklassi 
õpilased oma tutijooksu te-
gid. Lustijooksjate seas oli 
ka minu tulevane abikaasa. 

Tagantjärele tunnistan, 
et see oli õpetlik kogemus. 
Õpetaja ja õpilase vahelise 
konflikti korral kuulan ära 
mõlemad pooled ja proovin 
leida lahenduse, mis ei teki-
taks kibestumust ja valu.

 Uues koolis (praegune 
KG) õppides sain ka teist-
suguse kogemuse osaliseks. 
Kord viskasime kogu klas-
siga mingist tunnist pausi. 
Põhjust ei mäletagi enam. 
Karistuseks keelati meil 
minna õhtusele koolipeole. 
Olime väga nördinud ja esi-
tasime protesti. Käisime siis 
direktor Koka Kusti juures 
asju klaarimas. Kusti ütles, 
et parem jäägu süüdlased 
karistamata, kui süütud ka-
ristada saavad. Koolipeole 
minna oli üsna kehv tunne. 
Eks me ikka süüdi olime.

Kui palju teate oma endis-
test klassi-/koolikaaslas-
test?

Meie klass suhtleb aktiiv-
selt. Igal aastal augusti vii-
masel laupäeval koguneme 
kooli ees oma istutatud puu 
all ja siis võtame ühiselt mi-
dagi ette. Proovime jõudu-
mööda üksteisele toeks ol-
la. Ametikoolis õpib palju 
täiskasvanud inimesi ja mul 
on tulnud olla ka mitmete-
le oma klassiõdedele-venda-
dele ja koolikaaslastele õpe-
tajaks. Huvitav kogemus.

Kuidas paistab KG lapse-
vanema ja linna haridus-
komisjoni esinaise pilgu 
läbi?   

KG on väga uuendus-
meelne kool. Kogu aeg toi-
mub seal mingi uutmine 
ja muutmine. Kool on po-
pulaarne ja kasvanud väga 
suureks. Minu meelest ise-
gi liiga suureks. Sellest tule-
nevad ka tänased KG prob-
leemid. Kui ühes majas on 
korraga umbes 1300 inimest, 
siis on ilmselt paratamatu, 
et mõni õpilane jääb tähele-
panu alt välja, tema muret 
ei nähta ja ei mõisteta aida-
ta. KG maja on ehitatud ligi 
poole väiksemat õpilaste ar-
vu silmas pidades.  

Toomas Takkis on mi-
nu jaoks meeldiv koostöö-
partner. Ta on paindlik koo-

KG 30 – Saame tuttavaks I lennu vilistlase 
Piret Piheliga (algus eelmisel leheküljel)

lidirektor. Mulle meeldib 
see, et ta on valmis problee-
me tunnistama ja lahenda-
ma. Võimalik, et meil on ka 
mingi maailmavaateline sar-
nasus – oleme ju mõlemad  
geograafid.

Kas olete oma elus kõik 
püstitatud eesmärgid saa-
vutanud?

Kindlasti mitte. Samas 
pean tunnistama, et sellist 
eesmärkide loendit ma en-
dale teinud ei ole. Mingi vi-
sioon on mul alati silme ees 
olnud. See on pigem tead-
mine protsessidest, kus ma 
osaleda tahan ja mitte nii-
võrd lõpp-eesmärk. 

Ma tahan, et kõikjal mi-
nu ümber oleksid „kenad 
inimesed“, et me saaksime 
rõõmuga teha oma tegemisi, 
et oleks huvitav ja arendav. 

Olen aastatega mõistnud, et 
just igapäevaelu ongi see, 
mida peab nautima õppima.

Mida tahaksite öelda KG 
kooliperele.

Tundke rõõmu igapäe-
vastest tegemistest ja ini-
mestest enda ümber. Osake 
selles suures koolis luua sel-
line õhkkond, et tekiks tun-
ne, nagu oleksite väikese 
kooli sõbralikus peres.

Suur aitäh Piret Pihelile! 
KG koolipere poolt edu ja vas-
tavalt olukorrale, kas maksima-
listlikke, kirglikke või kompro-
missituid otsuseid ja jätkuvalt 
põnevaid visioone!  

Kätlin Soon, 
��A klass

Miss ja Mister Abiturent 1979. Piret Pihel ja Margo Sooäär. Foto: erakogu



5Kuressaare Gümnaasiumi nädalalehtMeie KG, 23. november 2005

Kooli meistrivõistlustest korvpallis
Kolmapäeval 9. novembril 

toimusid järjekordselt 3 põne-
vat mängu. Seekord nii intri-
geerivaid lõpp-lahendusi pol-
nud, nagu te kindlasti eelmine 
nädal nägite või lugesite. Ole-
nemata sellest, oli seegi kord 
võitja saatus lahtine viimas-
te sekunditeni, nii mitmeski 
mängus. 

Esimeses matšis pidasid 
põneva lahingu BC-Pro-Te-
am ja BC-2. Kohtumine al-
gas tasavägiselt, mida kirjel-
davad poolaja numbrid 12:13 
BC-Pro-Teami. Mäng kulges 
paljude eksimuste ja palli-
kaotustega mõlema võistkon-
na poolt. Pro-Team oli neljan-
dal perioodil umbes 3 minutit 
enne mängu lõppu juhtimas 
skooriga 33:25. Pärast seda al-
gas liidervõistkonna õudus-
unenägu, kui BC-2 kapten 
Tarmo Murd oma osavate lä-

bimurretega alustas lõppu-
spurti. Selle vastu olid BC-
Pro-Deami mängijad nõutud, 
olles ilma oma kapteni Karel 
Miilita, kes elas tulihingeliselt 
kaasa platsi kõrval. Teatavas-
ti sai ta mõned nädalad taga-
si jalatrauma. Lõppkokkuvõt-
tes võitis BC-2 seisuga 35:33. 
Ühesõnaga ülipõnev lõpp!!! 
Selle kohtumise suurimad 
skoorijad olid võitjate poo-
lelt Karl Tartes 18 punktiga ja 
Tarmo Murd 7-ga. Kaotajatele 
panustasid omalt poolt Taa-
vi Tamm 11, Mihkel Kalm 7, 
Tenno Saksakulm ja Tõnis 
Pink mõlemad 6 punkti.

Teises vastaseisus kohtu-
sid BC Madhead ja KK-Uaat. 
Mängu algus oli jällegi põnev, 
nagu sellel aastal tavaks ju-
ba. Poolajale mindi KK-Uaati 
1 punktilisel juhtimisel 20:19. 
Kolmanda perioodi lõpul ja 

neljanda algul otsustati prak-
tiliselt võitja ära kui viimase-
na nimetatud võistkonna lii-
der Ats Pildre viskas oma 
14-st punktist 8 ja Taavi Him-
miste pani kaks hullu kol-
mest. Kohtumise kaotas Mad-
head seisuga 36:40. Viimased  
kaotasid tänu suurele möö-
daviske protsendile. Võitja-
te resutatiivsemad olid: Ats 
Pildre 14-ga, Taavi Himmist 
12-ga ja Kusti Lemba 8 punk-
tiga. Kaotajate poolt särasid  
Margus Rajaver 11-ga, Siim 
Saat 10-ga (äsja võistkonnaga 
liitunud mängija), Heikko Jäe 
9-sa silmaga. 

Kolmandas kohtumi-
ses rivaalitsesid võidu nimel 
TroubleMakers ja BC Bobcats. 
Antud kohtumine oodatud 
põnevust ei pakkunud, ku-
na TroubleMakers läks juhti-
ma mängu algul 10 punktiga 

The Doctors jätkas oma võidulainet, võites rekord vahega 46 punkti
Möödunud taas üks kol-

mapäev korvpalli seltsis. Võib 
ka öelda põneva korvpalli selt-
sis. Mänge toimus nagu ik-
ka kolm tükki. Esimeses män-
gus olid vastamisi BC Bobcats 
ja The Doctors. Mäng algas BC 
Bobcat’i 5:0 spurdiga, millele 
The Doctors’i kapten Mart Kõr-
gessaar vastas tabava kolmese-
ga. Sellega suutis The Doctors 
spurdile kiire lõpu teha ja alus-
tada oma teekonda võidu suu-
nas. Esimene veerandaeg siis 
The Doctors’ile 22:10. Teine vee-
randaeg  aga kohe üldse ei istu-
nud BC Bobcat’il, kus nad said 
kirja ainult 5 punkti ja poolajale 
mindi The Doctors’i juhtimisel 
39:15. Kolmandal veerandajal 
röövis The Doctors praktiliselt 

võiduvõimaluse BC Bobcat’ilt, 
minnes vaheajle 60:25 edusei-
sul. Neljandal veerandajal võt-
tis The Doctors hoo maha ja tegi 
publikule „shoud”, visates ilu-
said kolmeseid ja niisama ilu-
said korve. Niisiis lõpptulemu-
seks 79:33 The Doctors’i kasuks. 
Selle võiduga jätkas The Doc-
tors oma võitude seeriat ja on 
ainukemeeskond, kes on võit-
nud kõik mängud. Meeskonna 
suuremad skoorijad: The Doc-
tor – Mart Kõrgessaar 28p, Pree-
dik Lemba 21p, Priit Enson 12p 
ja BC Bobcat’il – Mantas Palju-
kas 15p, Karl Saar 7p ja Timo 
Tamm 5p. 

Teises kohtumises olid vas-
tamisi BC9 ja BC6. BC6 jätkas 
oma rutiinset kolmemehelist 

mängu. Au poistele, et mängi-
vad kasvõi kolmekesi. Esime-
ne poolaeg lõppes tulemusega 
35:11 BC9 kasuks. Kolmandal 
veerandil aga läks BC9 oma 
teed. Siiski kolmekesi väsivad 
mängijad kiiremini kui viieke-
si mängides. Mängu lõppresul-
taadiks jäi 72:27 BC9 kasuks. 
Suurimad skooritegijad BC9 
meeskonnas olid Urmas Raja-
ver 18p, Ivar Laes 16p ja Karel 
Lõbu 9p. BC6 suurimad skoori-
jad olid Mairold Pajussaar 13p, 
Holger Part 12p.

Päeva kolmandas mängus 
olid vastamisi BC2 ja Madhead. 
See oli ka päeva kõige pingeli-
sem mäng, kui arvestada lõpps-
koori, milleks oli 57:21. Män-
gu ohjad haaras enda kätte 

ning hoidsid seda vahet, kuni 
Bobcatsi kapteni eemaldami-
seni. Pärast seda  pidid ilma 
liidrita vaevlevad võistkon-
na liikmed  kannatama lõpu-
ni neljakesi, kuna vahetusime-
hi polnud. Lõpuks vormistas 
TroubleMakers võidu skoori-
ga 69:45(31:23 poolaeg). Võit-
jate poolelt viskas võistkon-
na kapten Karel Kundrats 29 
punkti, kellel sel päeval liht-
salt pallid sisse kukkusid. Tal-
le lisas Taavi Ilmjärv 19 punt-
ki, kes rabeles elu-eest vastaste 
liidri vastu ja Ivar Sink 12 
punkti, minnes koju väikse ja-
lavigastusega. Kaotajate poo-
lelt viskasid Mantas Paljukas 
19 puntki ja Karl Saar 18 punt-
ki, kes loodetavasti astub oma 
venna Arli Saare jälgedes.  

Karel Kundrats, 
�2A klass

kohe algul BC2, kes kasutas ära 
Madhead’i halva visketabavuse 
ja vormistas endale ilusa kingi-
tuse võites mängu. Madhead on 
ikka veel ainuke meeskond ilma 
ühegi võiduta. Meeskondade 
resultatiivsemad: BC2 – Tarmo 
Murd 18p, Kristjan Ruul 13p 
ja Karl Tartes 12p.  Madhead’i 
poolt vastasid Heikko Jäe 8p ja 
Siim Saat 7p.

   Ainuke puudus sel tore-
dal korvpalli õhtul oli publik. 
Armas koolipere, tulge ja saa-
ge osa kg korvpallielust. Män-
gud igal kolmapäeval alates 
kell 16:00 kuni kell 19:00.

Priit Enson, 
�2E klass

Fotod: Enson & Company
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Ajalehte toetavad:

Saarlaste tegemised 
mandrimaal

Juba ammu plaanisime 
mandrile invasiooni edasi-
õppimisvõimalustega tut-
vumiseks ja lõpuks saigi see 
teoks.

12. novembri varahom-
mikul alustasime oma len-
nukaaslastega reisi Viljan-
disse ja Tartusse. Buss oli 
suhteliselt kitsas ja 5-6 tundi 
sama koha peal istuda pol-
nud just kuigi mugav. Va-
hepeatused tasusid ennast 
iganes ära. Pärnusse jõudes 
saime jalgu sirutada ja ke-
hakinnitust osta, sest ees oli 
veel pikk reis  Tartu poole. 
Enne Tartut käisime ära ka 
Viljandis.

Viljandisse jõudes oo-
tas meid Viljandi kultuuri-
kolledzis ees KG vilistlased 
Mari,  Janno Saft ja nende 
koolivend, kes tegid mei-
le kolledzis  ekskursiooni. 
Näidati ära olulisemad töö-
ja klassiruumid ja tutvusta-
ti õpitavaid erialasid Mei-
le sisestati, et” kultuur on 
lahe”. Saime päris hea üle-
vaate koolist, kus ennegi KG 
vilistlased on õpinguid jät-
kanud. Pärast söögipausi al-
gas teekond Tartusse. Kõi-
gepealt tegi TÜ õppejõud 
Tiina Kikerpill meile üle-
vaate ülikooli ajaloost. Kah-
juks oli ülikooli muuseum ja  
kartsaruum laupäeval su-
letud, aga kui saame sinna 
templisse kord õppima, küll 
siis näeme.

Siis saabus KG vilistla-
ne  Priit Rand. Saime kuulda 
Ülikoolis olevatest korporat-
sioonidest, ülikoolielust, va-
ba aja veetmisest jne. Raekoja 
platsil suudlevate tudengite-
ga purskkaevu juures võttis 
järje üle järjekordne KG vi-

listlane Mats Varik kes tut-
vustas meile Maaülikooli ehk 
kunagist EPA-t ( Eesti Põllu-
majanduse Akadeemia).Käi-
sime muljetavaldavas uues 
õppehoones ja Matsi vaimus-
tus oma koolist pani mõne 
selle kooli vastu huvi tund-
ma. Teel möödusime Tartu 
skatepargist, kus sõidavad 
“kottis pükstega tüübid ru-
ladega” , “EPA tornist”( ühi-
kas) ja ka Tartu Laululavast, 
kus  laulumaiamad noorme-
hed said näidata oma laulu-
oskust. Olime oma lõbusatele 
giididele tänulikud väljenda-
des seda kommide kujul.

Kella 6-7 ajal viidi meid 
ööbimiskohta - Mart Reini-
ku Gümnaasiumisse. Saime 
enda valdusesse ühe väikese 
saali, kus oma asjad sisse sea-
da. Uksehoidja oli suht ku-
ri mees ja ei lubanud meil nii 
tihti edasi-tagasi väljas käia. 
Õhtul võis igaüks tegeleda 
millega tahtis - kes läks välja 
pidutsema, kes  linnaga tut-
vuma  või kes hoopis maga-
ma. Võimalus oli külastada 
ka “Vanemuise” teatrit. 

Järgmisel hommikul oli 
äratus kell 8.  Kotid bussi 
pandud, anti meile 3 tundi 
vaba aega linna peal olemi-
seks ja sebimiseks. Käisime 
läbi Tartu uue kaubamaja ja 
jalutasime linna peal.   Alus-
tasime koduteed oodatust 
varem - 12 väljus  meie buss 
Tartust  kodusaarele ja kel-
la poole kuueks olime kodus 
tagasi. On, millele mõelda ja 
millest unistada. Tahaks ta-
gasi Tartusse- aga juba üli-
õpilasseisuses. Unistused ju 
selleks on, et täituda…

XVII lennu nimel
Aili Natus, 
�2D klass

Õpilasesinduse 
tegemistest

Alustasime sellega, et uu-
risime, kas kõik liikmed olid 
täitnud oma kohustused seo-
ses Õpilaskoosolekuga.

Need küsitlused, mis 
nüüdseks peaks kindlas-
ti täidetud olema, jagasime 
ÕE liikmete vahel ära, et te-
ha kokkuvõtteid, mille tule-
mused kajastuvad Õpilas- 
koosolekul.

Suure arutluse all oli see, 

et peagi lahkuvad ÕE liik-
meskonnast 12. klassi õpi-
lased, mis tähendab, et 
paljud kohad jäävad tüh-
jaks ning on vaja arutada, 
kui ja kuidas need kohad 
täita. Järgmisel koosolekul 
tulevad aga juba teemaks 
jõulud.

 Heli Vaher, 
��A klass

Foto: Gert Lutter

Tema ei osanud 
lugeda...


