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Õpilaste sünnipäevad

Heleni Vilbas 6A 20.04.
Katrin Kane 1B 20.04.
Maris Alas 10F 20.04.
Liina Reipõld 12E 20.04.
Silvia Ranniit 10D 20.04.
Gert Tammel 2B 20.04.
Andres Põld 8A 20.04.
Kadrit Kessel 12D 20.04.
Indrek Voksepp 9A 21.04.
Herman Toom 11A 21.04.
Toomas Tõru 11B 22.04.
Martin Nõmm  9D 22.04.
Reelika Kask 7C 22.04.
Tanel Ilmjärv 11B 23.04.
Tiit Juulik 11A 23.04.
Ivar Laes 12A 23.04.
Hiie Nõmm 11B 23.04.
Mari-Liis Leis 9 D 23.04.
Liina Salonen 3B 23.04.
Sander Puppart 3A 24.04.
Aleks Notton 12A 25.04.
Kadri Kolk 10C 25.04.
Kristo Ader 3A 25.04.
Anli Vanem 11A 25.04.
Raul Kaubi 10D 25.04.
Laura-Liisa Perova 10C 25.04.
Allan Link 9C 26.04.
Kerolin Kuusk 5A 26.04.
Katri Hoogand 10E 26.04.

Töötajate sünnipäevad

Eha Põld 21.04.
Genadi Noa 23.04.*
Hilja Metsmaa 25.04.
Inge Jalakas 25.04.
Endel Tustit 25.04.

Palju
õnne!

Juhtkond tänab
Heidy Caroliina 

Martinsaari`t, kes saavu-
tas vabariiklikul soome kee-
le olümpiaadil II koha, tema 
juhendajateks olid õpetajad 
Dagmar Pöntiskoski ja Eve 
Paomees! Õnnitleme!

Kuressaare Gümnaa-
siumi AB- kooli õpetajaid 
Inga Engsot ja Ülle Jas-
minit tubli töö eest kooli-
eelikute õpetamisel.

Riigikaitse suuna õpilased reisisid

Kuressaare Gümnaasiumi 
riigikaitse suuna õpilased 
käisid 6. ja 7. aprillil eks-
kursioonikorras tutvumas 
�9�8. aastal loodud ning 
plaanikohaselt 2006. aas-
ta suveks sulgetava Pärnu 
Üksik-jalaväepataljoniga. 

Meile korraldati  tutvus-
tav ekskursioon Pärnu Ük-
sik-jalaväepataljoni hoone-
tes ja tutvustati ka sealseid 
ajateenistustingimusi.

Edasi suundusime me 
mööda Eesti-Läti piiri äär-
set teed Valka, kus me kü-

lastasime militaarteema-
list muuseumi. Meile räägiti 
metsavendlusest ning Eesti 
Piirivalve algaastatest. 

Muuseumis olid ekspo-
neeritud riigiametnike vor-
miriietused ja varustus, mida 
Eestimaa pinnal läbi aegade 
nähtud, ja palju muud aja-
loolist. 

6. aprilli õhtuks jõudsi-
me Võru linna, kus me järg-
mise päeva hommikul kü-
lastasime oma ekskursiooni 
viimast obekti, milleks oli 
Kaitseväe Võru Lahingu-

kool. Lahingukoolis kor-
raldati meile taas tutvustav 
ekskursioon kooli territoo-
riumil ning räägiti sealsetest 
õpivõimalustest ja karjääri 
tegemisest kaitseväe alal. 

Tutvustati relvasid ja näi-
dati kooli masinaparki, kus 
ühe soomusautoga sai lusti-
sõitugi tehtud.

Riigikaitse suuna õpilased 

Kaitseväe Võru Lahingukoolis oli võimalus soomusautoga sõita ja tutvuda masinapargi ja relvadega.

Õnne on kõikjal, 
kuid selle läte 
peitub meis enestes...
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20.aprillil ‘06 algusega kell 
�8.00 kooli aulas Mini-Mis-
si ja Mini-Misteri 2006 vali-
mised.

Valimistele järgneb peo-
õhtu KG õpilastele. Pääse 15 
EEK. Tule ja veeda meeldi-
valt aega! 

Renate Pihl, 
huvijuht

“Noorelt noortele”
22.aprillil ‘06 kell 13.00 - 

15.30 toimub TÜ Saaremaa 
esinduses (Pargi 5, Kuursaa-
li hoone) TTÜ poolt koordi-
neeritava projekti “Noorelt 
noortele” raames Tallinna ja 
Kuressaare arvamusliidrite 
kohtumine, et arutada või-
maliku kampaania “Noortelt 
noortele lood” korraldamist 
ja teostamist. 

“Noortelt noortele” prog-
ramm on kolmandat aastat 
tegevuses ja selle eesmärk on 
riskikäitumise vähendami-
ne noorte hulgas. Töötatakse 
käsikäes noorte arvamusliid-
ritega Eesti Õpilasomava-
litsuste Liidust, MTÜst Ko-
haliku- ja Regionaalarengu 
Partnerid ning MTÜst Noo-
red Narkootikumide Vastu.

Seekordsel kohtumisel 
on oodatud nii uued kui va-
nad osalejad ehk noored, kes 
tahavad “maailma paranda-
da”. Õpilased alates 14 elu-
aastast, kel antud temaatika 
vastu siiras huvi, siis and-
kem sellest teada kooli hu-
vijuhtidele hiljemalt 21.april-
liks ‘06. 

Renate Pihl, 
huvijuht

KG sotsiaalteaduste ainenädalast 
24.-28. aprillini toimub tra-
ditsiooniline KG sotsiaal-
teaduste ainenädal.

Nädala eesmärkideks on 
õpilaste huvi suurendami-
ne ajaloo, ühiskonnaõpetuse 
ja filosoofia vastu ning kooli 
sidemete tugevdamine prae-
guste õpilaste ja vilistlaste 
vahel.

Nädala kava:

Esmaspäev, 24.04. II kor-
ruse koridori stendidel ava-
takse näitus vanast ajakir-
jandusest “Aja jälg ajalehes”. 
14.00 Osilias vastuvõtt sot-

siaalainete olümpiaadidel ja  
konkurssidel edukalt esine-
nud õpilastele -kutsed aine-
õpetajatelt- 6.-12.klass.

Teisipäev, 25.04. Informiin 
raamatukogus: 9.45-10.00 
4.-6. klass, 10.45-11.00 7.-8. 
klass, 11.45-12.00 9.-10. klass, 
12.45-13.00 11.-12. klass. Osa-
levad klasside 3-liikmelised 
võistkonnad.

Kolmapäev, 26.04. Me-
gaaju finaal auditooriumis 
4.-12.klassile, 11.45-12.00 ja 
12.45-13.00. 4.-5.klassi maas-
tikumäng- osalevad terved 
klassid, kogunemine 14.15. 

koolimaja ees.
Neljapäev, 27.04. Õpetaja 

G.Noa kohtumine India- hu-
vilistega, kell 14.00 auditoo-
riumis. Üritus on mõeldud 
10.-12.klassi õpilastele. Palju 
huvitavat illustreerivat ma-
terjali!

Reede, 28.04. “Muna õpe-
tab kana” kohtumine vilistla-
se Aarne Mägiga ja autasusta-
mine kell 13.00 aulas- oodatud 
on 4.-12.klassi õpilased.

Sotsiaalteaduste aineko-
misjoni nimel 

Tiiu Vöö, 
ajalooõpetaja

Firma pakub tööd õpilas-
tele posti ning reklaamma-
terjalide laialivedajana Ku-
ressaares.

Töö teostamine pea-
le kooli ja/või nädalavahe-
tustel, võib teha üksinda või 
koos sõbraga. Kasuks tuleb: 
kohusetundlikkus, kiirus, 
täpsus ning jalgratta olemas-
olu. Info telefonil 53783737.

Ursula Rahnik, 
huvijuht

Muljeid soome keele olümpiaadilt
Tavakohaselt otsisin inter-
netist olümpiaadide nime-
kirja üles ning uurisin seda. 
Avastanud sealt soome 
keele olümpiaadi, mõtlesin 
ma vene tüdrukutele-pois-
tele, kes samuti vene keele 
olümpiaadidel käivad. Miks 
ei võiks siis mina oma tead-
misi proovile panna.

Nii ma pöördusingi oma 
klassijuhata Eve Paomehe 
poole, kes on tegelikult küll 
eesti keele õpetaja, aga on õp-
pinud ka soome keelt nagu 
ka teised tema ala kolleegid. 
Ta andis mulle oma ülikooli-
aegse materjali, kuid juhatas 
mind õpetaja Dagmar Pön-
tiskoski juurde, et too aitaks 
mind vestluses, sest sellest on 
ju oma mitu aastat möödas, 
kui ma Soomes elasin.

Ma sündisin ja elasin Soo-
mes kuni 7-aastaseks saami-
seni. Käin seal ikka tihedalt, 
kuid see pole piisav keele-
praktika ning grammatikast 

jääb mul soome keeles puu-
du, sest ma ei ole Soomes koo-
lis käinud. See oli ka üheks 
tingimuseks, et saaks osaleda 
soome keele olümpiaadil. 

Olümpiaad koosnes et-
teütlusest, kuulamisharju-
tusest, grammatika- ja sõ-
navaraülesannetest ning 
vestlusest. Minu jaoks oli kõi-
ge lihtsam etteütlus, sest seda 
loeti veel nii täpselt ja hooli-
kalt ning eriti aeglaselt ja mo-
notoonselt, et lausa tobe tun-
dus. Grammatika-harjutustes 
tundsin end veidi ebakind-
lalt, aga sõnavaraülesanded 
sujusid kenasti tänu minu isa-
le, kes igapäev on mind tree-
ninud, sest kellele on jäänud 
omad parasiitsõnad ja ütlu-
sed, ei saa enamusest neist 
kunagi lahti. Vestlus ajas aga 
judinad peale. Igaüks räägib 
oma kodukeelt ju mõtlemata 
ning alati on mingisuguseid 
grammatikavigu ja liigseid 
parasiitsõnu. Kõige raske-

maks kujunes kuulamisüles-
anne, mida ma arvasin kõige 
lihtsamaks olevat, kuid lint 
oli halb ja meelega väga ras-
keks tehtud. Hea, et seda mi-
tu korda korrati, kuid ma ei 
usu, et puhtad eestlased sel-
lest aru said. See võis olla mi-
nu trump.

Soome keele olümpiaadi-
le minek oli minu vabataht-
lik idee ja tahe. Veidike vaeva 
ja tulemused käes, järgmine 
aasta kandideerin siis esime-
sele kohale :P

Tänaksin oma juhendajaid 
Eve Paomeest, Dagmar Pön-
tiskoskit ja tema abikaasat 
ning õppealajuhatajat Mai-
du Varikut, kes mind osale-
ma registreeris, minu ema, 
kes minuga seal kaasas käis 
ja mind talus ning kõiki teisi, 
kes aitasid mul viimasel ajal 
soome keelt rääkida :)

Heidy  
��C klass

Teated Noored ujujad võistlemas
Kogumiskaartide loosis 
võitsid T-särgi: 

Maarius Olvi, Karli Saar.
Auhinna saab kätte huvijuh-
tide toast! 

Renate Pihl, 
huvijuht

Eelmisel laupäeval toimu-
nud Eesti Ujumisliidu noor-
te tsoonivõistlustel Tallinnas 
osales 6 meie kooli ujujat.

Mõõtu tuli võtta vabarii-
gi paremate ujujatega suur-
test Tallinna ja Pärnu klubi-
dest. Seda rõõmustavamad 
on kaks medalit. Priit Aavi-
kule riputati 50m seliliuju-
mise eest kaela hõbemedal ja 

Kaisa Sillustele 100m komp-
leksujumise eest pronksme-
dal. 100m liblikujumises oli 
Priit viies ja 100 m rinnuliuju-
mises Kaisa seitsmes. Tubli-
de isiklike rekorditega ujus  
Mihkel Tanila end neljan-
daks 200 m seliliujumises ja 
viiendaks 200m seliliujumi-
ses. Ja meie teiste võistlejate 
kohad: Riin Nõukas 50m lib-

likat 4. ja 50m selili 22.koht, 
Roland Valgelin 100m libli-
kat 7. ja 100m kompleksi 14. 
koht. Eliise Kõiv 100m selili 
11.koht

Juuni algul toimuvad fi-
naalvõistlused Keilas, ku-
hu pääseb üle vabariigi igalt 
alalt 16 paremat.

Norma Helde, 
ujula juhataja
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Saame tuttavaks Aivar Martiniga KG I lennust!
Aivar Martin on meie 

kooli esimene lennu vilistla-
ne. Praegu teenib ta  endale 
ning oma perele leiba talu-
niku rasket, kuid huvitavat 
tööd tehes. 

Mis seob Teid Kuressaare 
Gümnaasiumiga?

Kuressaare Gümnaasiu-
miga seob mind vaid kuna-
gi ammu, meie lõpetamisel 
välja mõeldud traditsioon 
korraldada klassi kokku-
tulekuid igal aastal augus-
tikuu viimasel laupäeval. 
Olen mõnedest nendest kok-
kutulekutest osa võtnud. 
Eks elu teeb omi korrektuu-
re ja kuigi tahaks, ei õnnestu 
alati neist osa võtta.

Mis sai pärast keskkooli 
lõpetamist?

Pärast kooli lõppu oli 
mul õppimisest nii “siiber” 
ja kange soov iseendale raha 
teenida, et läksin kohe tööle  
kolhoosi autojuhiks. Tol kor-
ral saime koolist ka kutseli-
se autojuhi tunnistuse. Kuigi 
sünnilt linnapoiss, olin kõik 
oma koolivaheajad maal va-
naema juures veetnud ning 
nii tunduski tollane maa-
elu nii põnev ja ainuõigeks 
võimaluseks pidasingi sin-
na tööle minna, seda enam, 
et parasjagu oligi autojuh-
tidest puudus. Olude muu-
tudes olen töötanud hiljem 
ka ehitusel ja viimased kuus 
aastat olen olnud talunik. 
See viimane valik tõi mind 
taas tagasi koolipinki. Ni-
melt õppisin aastatel 2003-
2005 Kuressaare Ametikoo-
lis Maaettevõtluse erialal. 

Milline õpilane olite koo-
lis?

Oma mäletamist mööda 
olin kooliajal rohkem prii-
muste poole peal. Eriti meel-
disid mulle reaalained, ning 
olin neis üsna kõva tegi-
ja. Distsipliini ja õppeväli-
se tegevuse poolest rohkem 
teistega kaasamineja kui 
esirinnas olija ja tegude väl-
jamõtleja.

Kas on meeles mõni seik 
koolipäevilt?

Kuna koolipõlves ja ka 
hilisemas elus olen ma ol-
nud rohkem häbelik kui ed-
vistaja ning kangesti kart-
nud valesti väljendumist, 
eriti võõrkeeltes, siis on jää-
nud meelde selline situat-
sioon kooliajast. Kuna mai-
nisin, et olime esimene lend, 
siis veidi ka taustast. 1978. 
aastal avati Kuressaares 
täiesti uus kool. See tähen-
das, et endise 1.KK kooliõpi-
lased (ma mõtlen keskkoo-
li osas) jagati klasside kaupa 
kaheks: kolm klassikomp-
lekti jäi vanasse ja kolm tu-
li uude kooli üle. Aga õpeta-
jad uues koolis olid peaaegu 
kõik uued – keegi polnud 
meiega ennem kohtunud. 
Nende jaoks olime kõik puh-
tad paberilehed, hakkasime 
algusest peale endast min-
git muljet jätma. Ja nii oligi, 
et olime õppetööga jõudnud 
juba teise veerandi lõppu, 
kui meil tuli vene keeles pä-
he õppida A. Puškini luule-
tus “Ja vas ljublju...”. Kuigi 
meie suhteliselt suur klass 
(36 õpilast) oli jagatud vene 
keeles kaheks grupiks, ei ol-
nud kõigil veel ilmselt õn-
nestunud suuliselt vastata 
või olin ma kuidagi osanud 
sellest ära vingerdada. Igata-
hes oli see mu esimene kord 
suuliselt vastata. Istusin esi-

meses pingis, kohe õpetaja 
laua vastas ja kuna meie uus 
kool oli tolle aja kohta suh-
teliselt vabameelne, nii ei pi-
danud me klassi ette vasta-
ma minema, vaid võisime 
ka kohalt vastata. Millegipä-
rast ei viitsinud ma vastami-
seks isegi püsti tõusta. Igata-
hes mäletan ma, et  hakkasin 
vastamisel hetke ajendil  tun-
tud lembeluuletust õpetajale 
ainiti silma vaadates ja kogu 
oma tolleaegset näitlemisos-
kust abiks võttes esitama nii 
ilmekalt, kui vähegi mõist-
sin. Kuna meie vene keele 
õpetaja oli meist vaid veidi 
vanem, siis segunes kõigis-
se sellesse vähemalt minu 
arvates ka veidike seksuaal-
sust-sensuaalsust. Ja kui ma 
siis nägin, kuidas õpetaja sil-
mad üllatusest järjest suu-
remaks läksid, olin endaga 
ülimalt rahul – olin midagi 
veidi “vallatut” korda saat-
nud. Alles hiljem sain tea-
da üllatuse tõelise põhjuse - 
nimelt olin “murdnud” ühe 
endast jäetud mulje (kuvan-
di): õpilane, kes vaikselt is-
tub esimeses pingis ega tee 
eriti suud lahti – ilmselt on 
tal tõsiseid (eestlastele nii 
omaseid) hääldamisproblee-
me. Ja siis korraga peaaegu 
perfektses vene keele hääl-
duses (vaid väikese aktsen-
diga) esitatud luuletus! Eks 
see võis silmad suureks aja-
da küll.

Kuidas on elutee edasi läi-
nud?

Nagu juba mainisin, viis 
elutee keerdkäik mind hil-
juti uuesti koolipinki. Ja nii 
üllatav, kui see ka on, tu-
lid meelde ka “vanad vigu-
rid”. Hakkasime paremate 
hinnete pärast jälle võitle-
ma-võistlema, kasutades nii 
lubatud kui lubamatuid võt-
teid. Asja vürtsitas veel see-
gi, et esirinnas olijaid pre-
meeriti – said õppetoetust. 
Kuigi tegemist oli suhteliselt 
sümboolse summaga, ajas 
see mõnda meie hulgast pä-
ris “segaseks”. Ja minu sis-
sejuurdunud õiglustunne 
ei lubanud mindki kõrvalt-
vaatajaks jääda. Tõsi, vahe 
eelmise ja praeguse õppi-
mise vahel oli siiski tajutav – 
enam ei õppinud sa õpetaja-
le vaid neid teadmisi oli ikka 
endal tarvis. Kuid kogu see 
muu õppeprotsessiga kaas-
nev, tuli väga tuttav ette: ko-
dutööde tegemine venitada 
viimase võimaluseni, enne 
kontrolltöö tegemist veel vii-
masel minutil midagi vaada-
ta-korrata, iga hindepunkti 
mahavõtmine vaidlustada ja 
oma õigust taga ajada. Ühe-
sõnaga kõik see, mis teile-
gi ilmselt tuttav on – see ei 
kao aastatega kuhugi. Õpila-
se roll on oma kindlate osis-
tega ning meil on kujunenud 
kindel stereotüüp sellest  

Talunikutöö tõi Aivar Martini taas koolipinki, Kuressaare Ametikoolis õppis  ta maaettevõtluse erialal.
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Saame tuttavaks Aivar Martiniga!
ja elatud aastad ei muuda 
ses osas suurt midagi, võib-
olla vaid kontraste mahen-
davad veidi. Nii et uus “tut-
tav” kogemus.

Kirjeldage enda päeva!

Kuna tegelen loomakas-
vatusega, siis on mu tööpäe-
vad võrdlemisi ühetaolised: 
ärkan kusagil kuue - vee-
rand seitsme kandis. Siis 
teen kohvi ning mõned või-
leivad endale ning vaatan 
eilsed lehed läbi. Kuna post 
tuleb meil kusagil nelja rin-
gis, siis loeme alati eilseid 
uudiseid. Värsketest annab 
ülevaate raadioprogramm. 
Mina kuulan Sky Plus-
si – see annab hea positiiv-
se toonuse päevaks. Seitsme 
paiku lähen lauta loomi tali-
tama. Hommikused toime-
tused laudas võtavad pool-
teist tundi aega. Siis algavad 
majapidamist toetavate töö-
de aeg: lähen metsa puid te-
gema või on vaja midagi lau-
das remontida. Kord nädalas 
on kindlasti riknenud või 
sõõtmetest väljavõetud hei-
na (ka loomad valivad söö-
ki, kui neile piisavalt süüa 
anda) ja sõnniku äravedu 
laudast. Pärast ka uue sööda 
(heina- ja silorullid) lauda 
juurde toomine. Mõni päev 
tuleb ka arvuti taga töötada: 
raamatupidamine, netiotsin-
gud, toetuste ja käsiloleva 
projekti kirjutamine. Ühesõ-
naga tegevust leiadub. Poole 
kuuest uuesti lauta ning pea-
le seitset on tegevus lõppe-
nud. Seda tavalisel ajal. Kui 
on lammaste poegimine tu-
leb nii ööl kui päeval laudal 
silma peal hoida. Suvel, kui 
loomad on karjamaal, käin 
vaid hommikul aedu kont-
rollimas, vett jooginõudesse 
laskmas ja sügisestpoole ka 

õhtuti maiustust (vilja) nei-
le andmas. Kuid vahepealne 
aeg on ikka teiste tööde (põl-
lutööd, uute karjaaedade te-
gu, heinatöö, viljakoristus ja 
–kuivatamine) päralt. Ning 
hooajatööd kestavad märk-
sa kauem: kümne – üheteis-
meni välja.

Millised on teie eesmärgid 
elus?

Ei olegi selline eesmärki-
de püstitaja ja siis selle poo-
le rügaja tüüp. Pigem olen 
proovinud oma elu elada nii, 
et endal oleks lõbus olnud ja 
et ümbritsevatele ei ole hal-
ba teinud ning nüüd viima-
sel ajal ka emakese loodu-
sega tasakaalus püüdnud 
elada – tunnetada end osana 
selles ja mitte rikkuda-hävi-
tada seda kõike enda ümber. 
Leian, et harmoonia ja tasa-
kaal on see, millest tuleks 
lähtuda, mitte mingite suur-
te eesmärkide seadmine ja 

siis pimesi ning pahatihti ka 
üle teiste peade trampides 
nende poole rühkimida.

Mida soovitaksite meie 
õpilastele ja lehelugeja-
tele?

Elage just nüüd ja prae-
gu, võtke elult kõike, mida 
tal anda on, kuid ärge unus-
tage, et igal teol on oma ta-
gajärg ning iial ei saa ajas ta-
gasi pöörduda ning tegusid 
olematuks teha. Iga asja ja te-
gu tehes olgu väike kontroll 
ka hinges, eriti nende asjade 
ning tegude suhtes, mis üld-
tunnustatud normidega vas-
tuollu lähevad, sest iga asi ja 
tegu, mida teete, teete vaid 
endale ning teisi ja ümbrus-
konda selles süüdistada on 
lauslollus ning enda saama-
tuse tunnistamine.

Suur tänu Teile intervjuu 
eest ja edu!

Kätlin Soon, 
��A klass

Hommikused toimetused laudas võtavad igal hommikul poolteist tundi aega.

Hea reisihuviline!
30.ja 31.mail toimub 6B 

klassi reis marsruudil Tal-
linn-Haapsalu. Tallinnas kü-
lastame Riigikogu, toimub 
ekskursioon vanalinnas, kü-
lastatakse Energiakeskust, 
siis vaadatakse veel Tele-
torni, Metsakalmistut, Piri-
ta kloostrit ja olümpiaraja-
tisi, Kadrioru lossi, Glehni 
lossi. Ööbitakse Keila lähis-
tel Jaagu puhkemajas. Teisel 
päeval vaatame Keila juga, 
Treppoja, Padise, Linnamäe 
jäävad ka tee peale.  Ning lõ-
puks teeme ka eksursiooni 
Haapsalu linnas.

Kellel tekkis huvi ja soo-
viks meie reisiseltskonnaga 
liituda, siis palun ühendust 
võtta 6B klassijuhatajaga 
Helle Rannaga.

Helle Rand, 
6B klassijuhataja

�2.ja ��.aprillil alustati Ins-
pira CD salvestustega.

Helipuldis oli Tanel 
Klesment ja jäädvustatud 
said üsna mitmed tublid te-
gijad: mullune KG segaan-
sambel ja tänavune Sa:rlaine, 
Mandlike, Jepps, Milimali ja 
12.kl.neidude ans. Solistidest  
Heli Vaher, Tuuli Rand, Brit-
ta Virves, Kaisa Kopliste, 
Mirjam Kütt, Erko Niit, Ma-
ria Väli ja Mai Jõgi. 

Lindistuse teine etapp on 
planeeritud juuni alguses-
se ja siis loodame jäädvusta-
da ka segakoor “Ave”, Han-
na Martinsoni, Teele Viira ja 
mõned ansamblid veel.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

22. aprillil kirjutab abituu-
rium küpsuskirjandit - esi-
mest riigieksamit!

Värvilisi mõttelende, hu-
vitavaid arutelusid, loogili-
si järeldusi ning gümnaasiu-
miaastate parimat sulelendu 
kõigile lõpetajaile!

KG kirjandusõpetajad

Teated


