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Lk. 2
Meie koolis on nii 
väga häid lauljaid kui 
etlejaid:-) Lk. 3

NB! Armsad abiturien-
did, see lehekülg on 
Teile kohustuslik! Lk. 4

Kes on meie kooli 
parimad ainetundjad 
kooliolümpiaadil?

Õpilaste sünnipäevad

Marius Nuut 11D 31.01.
Kristel Sild 1B 31.01.
Kristel Väin 10E 31.01.
Priidu Saart 5B 31.01.
Mart Sepp 1B 31.01.
Kristiina Ader 9A 01.02.
Lisette Mildret Rang 1B 01.02.
Marek Laul 12A 01.02.
Grete Kaal 3A 01.02.
Mari,Pihel 12B 02.02.
Liis,Poopuu 12D 02.02.
Sander Tamm 4A 02.02.
Mart Varik 10C 03.02.
Kerli Adamson 3A 03.02.
Sabine Suuster 8B 04.02.
Mairi Kask 11F 05.02.
Adeele Rassel 10B 05.02.
Tiina Seppel 10A 05.02.
Helena Vaher 12B 06.02.
Liis Teresk 12F 06.02.

Töötajate sünnipäevad

Raina Tiidovee 31.01.
Ene Riis 03.02.*
Iris Leier 03.02.

Palju
õnne!

Hei, 5.-6. klassi noor-
mees!

Kuressaare Gümnaasiu-
mis alustab tegevust noor-
kotkaste rühm. Noored 
Kotkad on Kaitseliidu juu-
res tegutsev skautlik noor-
teorganisatsioon, mille ees-
märgiks on noortest tublide 
Eesti meeste kasvatamine.

Hakkame harjutama 
laskmist, orienteerumist, 
esmaabi ja palju muud ning 
käima matkadel ning laag-
rites.

Rühma juhendajaks on 
reservohvitser Taavi Tuisk.

Esimene kogunemine 
on kolmapäeval, 30. jaanua-
ril kell 18.00 KG talveaias.

Loe lisaks 
www.kaitseliit.ee   
Noored Kotkad. Kui oled 
huvitatud, tule kohale!

Renate Pihl, 
projektijuht- juhiabi

Kaks päeva pleipäkke

Sel ajal, kui Eestimaa 
otsib uusi superstaare, oli 
meie koolis 2 päeval vahe-
tundide ajal võimalik näha  
KG  staarisadu. Toimus tra-
ditsiooniline jäljendamis-
võistlus Playback 2008.

Esimesel päeval olid 
võistlustules 1.-6. klassi õpi-
lased ning esitamisele tulid 
parimad palad meilt ja mu-
jalt. Kõike seda jägis žürii 
koosseisus: Eve Tuisk, Piret 
Paomees, Eneli Vahar, Kus-
ti Lemba, Laura-Liisa Pero-
va ja Maili Rasva.

Žürii lemmikuks osutu-
sid 1a, 2b ja 4b klassi ette-
asted. Muhedaima esituse 
eest sai eripreemia 5b klass, 
kes matkis Mika`t, parima 
dekoratsiooni autor oli aga 
6b klass, kes oli kooli lau-
lu värvikamaks muutnud 
vahvate temaatiliste plaka-

titega. Preemia rolli sisseela-
mise eest sai 6a klassi Soul-
ja Boy, sest väga oskuslikult 
ning hingega suutsid esita-
jad tuua rahvani tõepärase 
emotsiooni.

Päeva lõpetaski armsasti 
2b klassi „So long farewell“ 
filmist „Helisev muusika“.

Teine päev algas  7.-11. 
klasside etteastega. Sellel 
vanuseastmel oli kohustus-
likuks originaalvideo ole-
masolu, mida siis näidati 
kõrvaloleval ekraanil. Teh-
niliste viperuste tõttu ei õn-
nestunud küll kõikide vi-
deoklippide käivitamine, 
aga järgmisel aastal ollakse 
juba targemad.

 Võidupärja sai 11e klass, 
kes jäljendas PEPSI reklaami  
(Britney Spears, Beyonce, 
Pink „We will Rock You“). 
Järgnesid 11a (džungli laul+ 

Mika) ning 11b (popurrii ) ja 
10a (Mika).

Eripreemia said 11a klassi 
vahva jõehobu ja tema kaas-
lane ning 9b klassi graatsili-
ne solist bändist Vanilla Sky. 
Lava sai tunda veel ka 10d 
klassi Enrique Iglesiasast 
ning supersensuaalseid tant-
supoisse, mitmesuguseid 
superstaare 10c esituses, 8b 
Ärapanija versiooni ning 7a 
popurriid ja 7a,b klassi Brit-
ney Spearsi..

Pikad paid ka  11c klas-
si õpilastele Mariannale 
ja Markusele, kes juhtisid 
programmi,  Madisele  ja Ti-
mole, kes opereerisid tehni-
liste vahenditega.

Järgmisel aastal jälle 
uued  „pleipäkid“  :)!

Anneli Meisterson, 
KG Huvikooli Inspira 

noorsootöö osakonna juhataja

Teated

 Foto: Gert Lutter
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Vabariigi parimad solistid selgunud
25. - 26. 01 toimus SÜG-is 

üleriigiline solistide ja duet-
tide konkurss. KG huvikoo-
li Inspirat esindasid Grete 
Paia, Mirjam Tenno, Anna-
liis Lehto, Kärt Männa, Han-
na Martinson, Helena Pih-
las, Keidi Saks, Linda Lapp, 
Mirjam Kütt, Kristel Aaslaid, 
Marit Kiiker, Kaia Oideki-
vi, Maarja-Linda Põld, Maria 
Väli, Kaisa Kopliste, Tuu-
li Rand, Preedik Heinmaa, 
Kusti Lemba, Jako Niit, San-
der Maripuu ja Reimo Rand. 

Suured tänud abi eest ka Kar-
lis Saarele ja Markus Sepale!

Sel aastal said  žürii (Sir-
je Medell, Kaire Vilgats, Ma-
re Väljataga, Erko Niit, Maian 
Kärmas, Priit Pruul, Anne 
Veesaar, Laura Junson) poolt 
auhinnatud laureaadid kõi-
gis vanuseastmetes ja duet-
tides 1.-6. kohani. Inspira 
lauljad võidutsesid gümnaa-
siumiastmes ja duettide kate-
goorias.

10.-12. kl. solistidest (29) 
saavutas 1. koha Maria Väli 

(juh.Pilvi Karu), 2. koha Tuu-
li Rand (juh.Laine Lehto), 4. 
koha Kristel Aaslaid (juh.
Laine Lehto), 6. koha Preedik 
Heinmaa (juh.Laine ja Veik-
ko Lehto). 

Duettide kategoorias (11) 
saavutasid 1. koha Tuuli 
Rand-Kristel Aaslaid (juh.
Laine Lehto), 2. koha Maria 
Väli-Britta Virves (juh.Pil-
vi Karu) ja 3. koha Mirjam 
Kütt-Linda Lapp (juh.Pilvi 
Karu).

Lisaks jagas žürii Inspira 

Juht tänab
Tänan kõiki vabariiklikul 

solistide ja duettide konkur-
sil osalenud õpilasi ja nende 
juhendajaid Laine Lehtot ja 
Pilvi Karu.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Tänan kõiki maakondli-
kul etlemiskonkursil edukalt 
kooli esindanud õpilasi ja 
nende juhendajaid õp. Mer-
le Rekayat, Maret Laursonit, 
Grete Pihli! 

Edu vabariiklikul kon-
kursil!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna 

juhataja

Lühidalt
KG-s enneolematult palju 
riigieksami tegijaid

KG-s sooritab sel aastal 
riigieksameid 358 õpilast, 
neist

Kokku on selleks aas-
taks tehtud 779 riigieksami 
valikut (eelmisel aastal 714, 
2006.a. 703).

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

kirjand - 194
inglise keel - 154

geograafia - 131
ühiskonnaõpetus -110

matemaatika - 58
keemia - 57

bioloogia - 42
ajalugu - 18

füüsika - 13
saksa keel - 1
vene keel - 1

Etlejate konkurss oli edukas
��. 0� toimus Kuressaa-
re Linnateatris järjekordne 
maakondlik etlejate kon-
kurss, kust võttis osa 57 
õpilast kolmest vanuseast-
mest. Etlejatel tuli esitada 
omal valikul üks proosa-
pala ja üks vabalt valitud 
luuletus. 

Pärast väikest sisseju-
hatust ürituste korraldajate 
poolt jaguneti vastavalt va-
nuseastmele eraldi ruumides-
se: kõige väiksemad kohvi-
kusse, 7.-9. klass teatri musta 
saali ning gümnasistid jäid 
peasaali. Mina kui 4.-6. klas-
si žürii liige asusin baari koos 
kaasžüriilaste Reeda ja Jaani-
ga väikseid etlejaid kuulama. 
Esitamisele tuli lugusid ala-
tes Lindgreni „Bullerby las-
test“ kuni rahvuseepose „Ka-
levipojani“ välja. Kuigi olime 
enne kuulama asumist pin-
ge lõdvendamiseks lubanud 
mitte hammustada ning sõb-
ralikud olla, ikkagi täheldasi-
me kramplikust ja väikest esi-
nemishirmu.

Otsuse tegemine žüriis ei 
olnud sugugi kerge- nii pal-
ju oli häid etlejaid, keda võt-
ta, keda jätta, kes peaks saama 
laureaadiks, kellele anda eri-
preemia. Meelde olid jäänud 
paljud – poolnäitlev Gerda-
Liis, „Bullerby lastest” rääkiv 
Minni või siis kas või huvi-
tavast testist jutustav Hardo. 
grand prix väljakuulutamine 
aga oli väga üksmeelne – kõik 
nõustusid, et teistest parem ja 
meeldejäävam oli väike San-
der Aavik Orissaare Gümnaa-

siumist. Oma siiruse ja val-
ge kikilipsuga ta meid vist 
ära võluski, lisaks tõi boonus-
punkte Anna Haava murdeli-
ne „Vait sedasi siis mehele”.

Meie koolist oli väga tub-
li Laura Oolup (juhendajad 
Grete Pihl ja Eve Tuisk), kes 
viis koju laureaadi tiitli. Sil-
via Rannamaa „Kadri” sai 
Laura esitluses justkui tõeli-
suseks ning ilmekus ja publi-
kuga suhtlemine tegi oma töö. 
Lisaks esindasid tublisti veel 
tublisti meie kooli Eliis Mets, 
Kristina Liiv (juhendaja Ruth 
Jasmin), Loretta Tiits, Anna-
liis Lehto (juhendaja Sirje Me-
hik), Minni Meisterson (Gre-
te Pihl ja Anneli Meisterson), 
Getter Vaha ( Grete Pihl).

Õhtu lõpuks esitasid güm-
naasiumiõpilased ühistööna 
valminud tüki „Minu põlv-
konna tüdrukud”, mis valmis 
kohe peale konkursi lõppu. 
Polnud vaja peaproovigi - nii 
see loomeinimestel käib ja kui 
lähebki sassi, siis ega keegi tei-
ne ju sellest aru ei saa. Suur ai-
täh kõigile juhendajatele ning 
konkursi korraldajatele Merle 

Rekayale ja Rita Ilvesele häs-
ti õnnestunud ürituse läbivii-
mise eest.

Meie parimad etlejad : 
4. - 6. klass: Laura Oolup, 
KG (juh Grete Pihl ja Eve 
Tuisk) – laureaat. Žüriisse 
kuulusid õpilased kolmest 
gümnaasiumist: OG-st Jaan 
Teevet, KG-st Jaana Kurg-
põld ja SÜG-ist Reet Silla-
vee. Kokku osales 21 õpilast. 
7.–9.klass: Elina Kadaja, KG 
(juh Maret Laurson) – laureaat;  
Hanna Martinson, KG (juh 
Eve Tuisk) – eripreemia; 
Sabine Suuster, KG (juh.Eve-
Tuisk) Kokku osales 17 õpilast. 
Žüriisse kuulusid: Aime Käen, 
Merike Merilo ja Lea Kuldsepp.  
Gümnaasium: Mikk Aeg, KG 
(juh Merle Rekaya) - laureaat;  
Lilli-Mai Rebel, KG Inspira 
(juh Ellen Teemus)  -  eripreemia; 
Margus Rajaver, KG (juh 
Merle Rekaya)- eripreemia. 
Osalejaid kokku 19. Žüriis-
se kuulusid: Garmen Tabor, 
Tiiu Villsaar, Maire Sillavee ja 
Kadri Häng.

Jaana Kurgpõld ��A, 
meediasuuna kursusetöö

lauljaile hulgaliselt eripree-
miaid: Tuuli Rand – säravai-
ma saarlase eripreemia; Kärt 
Männa – eripreemia saarla-
sest tublile põhikooli solistile; 
Linda Lapp – kõige stiilsema 
riietuse eripreemia; Hanna 
Martinson- 7.-9. kl. julgus-
tuspreemia; Kaia Oideki-
vi- Preedik Heinmaa – mee-
leoluka esituse eripreemia; 
JEPPS – parima taustalaulu 
eripreemia.

Veikko Lehto 
muusikaosakonna juhataja 

 Foto: Gert Lutter
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Loovat suhtumist ja isikupärast maailmanägemist kirjandikirjutamiseks:

Kirjandi ABC
Emakeele riigieksamini 

on jäänud vähem kui kolm 
kuud. Viimane aeg on hakata 
arutlema selle üle, kui tugev 
kirjutaja ma olen, millisel tee-
mal olen kompetentne sõna 

võtma ja mida peaksin veel 
lugema. Meie KG st võib kaks 
korda kuus kuni kirjandini lu-
geda näpunäiteid ja soovitu-
si hea kirjandi kirjutamiseks. 
Kui peatsetel eksaminandi-

del tekib kirjandiga seoses 
küsimusi, saatke need palun 
Marit Tarkini meili-aadres-
sile marit@oesel.edu.ee, eesti 
keele õpetajad vastavad teile 
lehe vahendusel. Meeldivat 

koostööd ja loomingulist et-
tevalmistusperioodi soovides  

Marit Tarkin, eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja

„Valge kääbustäht haju-
vas kõiksuses“  Esseid.  Ees-
ti haritlased mõtestavad Ees-
tit ajas ja ruumis. 

Marcel Gauchet „Reli-
gioonist demokraatias“- es-
see ilmalikkuse arengust. 
Prantsusmaa näitel analüü-
sitakse religiooni ja poliitika 
vahekorda läänemaailmas

Salinger „Üheksa juttu“ 
– noore inimese konflikt ühis-
konnaga, perega, kooliga, ise-
enese otsingud. 

Sass Henno „Mina olin 
siin“ - hoiatusromaan - valik 
anarhia ja korra vahel ning 
seda nii iseendas kui ka ühis-
konnas tervikuna, narkodii-
leri elu jubedus, tänapäeva 
noorte väärtushinnangud ja 
hirmud. 

Colleen McCullough 
„Ogalinnud“ - suurimat saa-
vutada saab ainult suurimate 
kannatuste hinnaga...kolme 
põlvkonna lugu, kibedatest 
pettumustest ja ülendava-
test saavutustest, unelmaist 
ja kõigutamatust hingejõust, 
millega nad õnnetusi talu-
vad, aga ka tumedatest kirge-
dest ja keelatud armastusest 

Diana Leesalu  “Mängult 
on päriselt”  - laste ja vane-
mate konfliktsed suhted, koo-
limuresid, -vägivald ja puber-

teediea kasvuprobleemid. 
Ea Uus „Kuu külm ku-

ma“- Eestlannast maniakaal-
depressiiviku läbielamised 
Tais karmi režiimiga inter-
naatkoolis, rahvaste paablis, 
tundmatus kultuuriruumis. 

Nikolai Baturin „Noor 
jää“ - siin teoses on hästi kir-
jeldatud tundeid, suhteid ja 
armukolmnurki

P. Coelho “Alkeemik”- 
elu on helde sellele, kes elab 
Oma Loo järgi; 

N. Owen “Metafoori 
maagia”- hea allegooriliste 
lugude kogumik; 

K. Hamsun “Victoria”- 
maailmakirjanduse kõige väl-
japaistvam armastusromaan;

A. Selinko “Desiree”– 
tagasivaade kuulsasse Na-
poleoni ajajärku. Armastus-
romaan, milles põimuvad 
kirjaniku fantaasia ja ajalooli-
ne tõde... Desiree on Marseil-
le’ siidikaupmehe tütar, kel-
lest saab Rootsi kuninganna.

R. Stenersen “Edvard 
Munch”- kuulsaim Norra 
maalikunstlik, inimene, kes 
tundis elamisest niisama vä-
he rõõmu, kui talus inimeste 
keskel viibimist. 

 W. S. Maugham «Kuu ja 
kuuepenniline» - värvikas ja 
liigutav lugu Prantsuse maa-

likunstniku Paul Gauguini 
(1848-1903) ebatavalisest ja 
äärmiselt traagilisest elust, 

“Paul Gauguini maalide-
tagune revolutsioon”.- Aka-
deemia 2006 nr. 8, lk.1651-
1674;

See on artikkel  kurioos-
sema maalikunstniku Paul 
Gauguini tavatust reisist Ta-
hitile. 

G. Svan “Gunde” – auto-
biograafia maailma kõigi ae-
gade edukaimast meessuusa-
tajast.

T. Sepp „Peregrina päe-
vik“ - see on haarav ja hariv 
raamatuke, kus kirjutatakse 
kuulsat palverändurite teed 
Camino de Santiagot läbiva-
te rändurite lugusid... Samal 
teemal: Paulo Coelho, “Pal-
verännak. Maagi päevik” 

Matt Barker „Oaas“.- Vi-
kerkaar 1-2 / 2007, lk.75-93 - 
jutustus mehest, kellele elu 
oli kitsaks jäänud ja ähvardas 
lämbumissurmaga. Siis ot-
sustas ta midagi radikaalset 
ette võtta. Punkthaaval koos-
tas ta muutuse kava ja asus 
seda ellu viima.67 päeva vai-
kust?! Kas sellest radikaalsu-
sest sündis ka midagi head 
või piisanuks vaid tähelepa-
nelikumast, mõtestatud pil-
gust ümberringi ja iseenda si-

semusse? 
Lauri Sommer „Hilised 

lemmelehed“.-  Vikerkaar 1-
2 / 2007, lk.37-63

See on novell ühe inimese 
elust, kus kõik tahavad õpe-
tada kuidas elama peab. 

Soosaar, Enn „Isa ja aeg“ 
- perekonnaloole tuginev mõ-
tisklus annab lõpukirjandiks 
mõtteid ja teadmisi neile, ke-
da huvitab teemavaldkond 
Eesti ja eestlased. 

Rein Veidemann “Elu 
keskpäev” - esseid ja pihti-
musi

Hando Runnel “Ei hõbe-
dat, kulda” – esseid kirjandu-
sest ja eetikast

T. -H. Ilves “Eesti jõud-
mine” Eesti presidendi kõ-
ned ja kirjutised aastast 1986-
2006

Anna Polikovskaja “Ve-
ne Päevik”- mõrvatud aja-
kirjaniku viimane raamat, 
mis juhib tähelepanu uuele 
ja murettekitavale ajajärgule 
Venemaal

Albert Sánchez Piñol 
“Kulm nahk” - romaan kõ-
neleb inimhinge üksildusest 
ning inimese võimest oma 
hirmudele vastu astuda ja 
neist üle saada.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

EKSL ujumisvõistlustel kolmandad
Koolispordiliidu ujumis-

võistlustel oleme osalenud 
13 aastat järjest. Sellest 8 kor-
da on meid tunnistatud pa-
rimaks vabariigi ujumiskoo-
liks, 4 korda oleme jäänud 
teiseks, kuid tänavu Vinni-
Pajustes toimunud  võist-
lustel pidime loovutama 
oma liidrikoha Kohtla-Jär-
ve Ühisgümnaasiumile. Tei-
seks tuli Saku Gümnaasium.

Võistkonnas  peab lapsi 
olema esindatud igast klas-

sikomplektist ja komplek-
teeritud kõik alad.  See aga 
ei ole alati kerge, kahjuks on 
juhendist välja jäänud güm-
naasiumi osa, nii, et meie 
kõige paremad ujujad on 
sellest võistlusest välja kas-
vanud.  

Individuaalselt oli parim 
Kaisa Silluste, kes võitis 50m 
seliliujumises kuldmedali 6-
7. kl. arvestuses,   50 m rin-
nuli- ja vabaltujumises ripu-
tati talle kaela hõbemedalid.  

Raul Kelder  saavutas  1-5 
klasside arvestuses hõbeme-
dali 50m seliliujumises, va-
baltujumises oli ta neljas ja  
rinnuliujumises tubli isikli-
ku rekordiga viies.  Priit Aa-
viku kohad: 50 m selili-5, 50 
m rinnuli- 6, 50 m vabalt -9.  
koht. Esikuuikusse pääsesid 
veel Tauri Põldema- selili-
ujumises 5. koht, Riin Nõu-
kas- seliliujumises 6. koht, 

Meie tüdrukute  ja pois-
te 6x50m teatevõistkonnad 

võitsid koolidevahelises ar-
vestuses mõlemad pronks-
medali. Pronksmedali  ja 
karikaga autasustati ka ter-
vet võistkonda. Võistkonda 
kuulusid veel Marten Truu,  
Stiven Schultz, Kevin Sc-
hultz, Kirsti Kask, Kert Man-
del, Roland Valgelin, Johan-
na Randmets ja Kätlin Mägi.

Norma Helde, 
ujula  juhataja, juhendaja
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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.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Parimad ainetundjad
14. - 18.jaanuarini toi-

musõppeaasta teine koolio-
lümpiaadide nädal. Selgu-
sid parimad ainetundjad 1.-2. 
klasside loodusõpetuses, ma-
temaatikas ja eesti keeles; 
7.-11. klasside bioloogias ja 
geograafias; 4.-11. kl. inglise 
keeles; 8.-9.,11.-12. saksa kee-
les; 7.-11. kl. vene keeles.

Eesti keeles:

1. klassis: I koht - Lisette 
Mildret Rang; II koht - Han-
na Tammel; III koht - Kers-
tin Tang

2. klassis: I koht - Triin 
Lõhmus; II koht - Karoline 
Malk; III koht - Kadi Riin Ka-
nemägi

Matemaatikas:

1. klassis: I koht - Rauno 
Rauniste; II koht - Marten 
Prei; III koht - Joosep Laus

2. klassis: I koht - Sven 
Mihkel Lember; II koht - Pat-
rick Lomp; III koht - Karl Ja-
kob Toplaan

Loodusõpetuses:

1. klassis: I koht - Marten 
Prei; II koht - Joosep Laus; III 
koht - Mart Sepp

2. klassis: I koht - Sven 
Mihkel Lember; II koht - Ma-
ri Tiitson; III koht - Patrick 
Lomp

Bioloogias:

7. klassis: I koht - Maris 
Kõrgesaar; II koht - Mihkel 
Aavik; III koht - Joosep Sepp

8. klassis: I koht - Loore 
Paist; II koht - Linda Lapp; III 
koht - Piret Salumäe

9. klassis: I koht - Kristiina 
Kiil; II koht - Kristi Kandima; 
III koht - Karen Tuul

10. klassis: I koht - Krist-
jan Kiirend; II koht - Kertu 
Saar; III koht - Anni Kassuk

11. klassis: I-II koht - Ma-
ri Maripuu ja Meike Mägi; III 
koht - Holger Part

12. klassis: I koht - Indrek 
Etverk; II-III koht - Kristian 
Nuut ja Jako Niit

Geograafias:

7. klassis: I koht - Mih-
kel Aavik; II koht - Kristiina 
Avik; III koht - Eliise Kõiv

8. klassis: I koht - Livia 
Matt; II koht - Piret Salumäe; 
III koht - Loore Paist

9. klassis: I koht - Janno 
Tilk; II koht - Jorgen Holm; 
III koht - Merilin Heinsoo

10. klassis: I koht - Ai-
vo Põlluäär; II koht - Krist-
jan Kiirend; III koht - Elisa-
bet Arge

11. klassis: I koht - Lauri 
Leesmaa; II koht - Urmo Saar; 
III koht - Karin Kilumets

12. klassis: I koht - Kusti 
Lemba; II koht - Sander Lõuk; 
III koht - Edgar Koppel

Inglise keeles:

4. klassis: I koht - Kert 
Mandel; II koht - Henry Viir-
mäe; III koht - Sander Tamm

5. klassis: I koht - Morten 
Mägi Ravn; II koht - Henri 
Kaljulaid; III koht - Kärt Kaa-
sik

6. klassis: I koht - Riin 
Nõukas; II koht - Aili Allas; 
III koht - Kelly Talvistu

7. klassis: I koht - Kristiina 
Aavik; II koht - Sten Pirn; III 
koht - Laura Gerassimova

8. klassis: I koht - Roland 
Valgelin; II koht - Heleri Ku-
ris; III koht - Laura Laaster

9. klassis: I koht - Jorgen 
Holm; II koht - Reet Salumaa; 
III koht - Roland Luup

10. klassis: I koht - Kertu 
Saar; II-IX koht - Tanel Saar, 
Elisabet Arge, Mart Õunpuu, 
Elisa Aavik, Taavi Prei, Kris-
tel Väin, Sandra Tiitson, Ma-
re Kiider

11. klassis: I koht - Siim 
Pärtel; II koht - Holger Part; 
III koht - Uku-Rasmus Lind

Vene keeles (B või C-keel):

7. klassis: I -IIkoht - Julia 
Tšekman ja Denis Losnikov; 
III koht - Renate Aavik

8. klassis: I -II koht - Mar-
len Väli ja Laura Laaster; III 
koht - Markus Mäemets

9. klassis: I koht - Er-
ko Tšernobrovkin; II koht - 
Reet Salumaa; III koht - Rii-
na Kuusk

10. klassis (B-keel): I koht 
- Ivar Piterskihh; II koht - Ai-
vo Põlluäär; III koht - Mart 
Varik

10. klassis (C-keel): I koht 
- Maria Tilk; II koht - Mar-
ta Preedin; III koht - Mariliis 
Sepp

11. klassis (B-keel): I koht - 
Marianna Laht; II koht - Jaan 
Käsk; III koht - Margarita 
Truuväärt

11. klassis (C-keel): I koht 
- Karin Kilumets; II koht - Pi-
ret Pihl; III koht - Daile Kiil

Saksa keeles (B või C-
keel):

8. klassis: I koht - Mari-
Liis Lepp; II koht - Piret Sa-
lumäe; III koht - Livia Matt

9. klassis: I koht - Karen 
Tuul; II - III koht - Aiki Allik 
ja Johanna Toplaan.

11. klassis: I koht - Joonas 
Pildre; II-III koht - Karin Ki-
lumets ja Uku-Rasmus Lind

12. klassis: I koht - Vel-
li Mets; II koht - Helen Vok-
sepp; III koht - Kaspar Hein-
saar

Tänu ja kiitus kõigile osa-
lejatele ning olümpiaadi kor-
raldavatele osakondade ju-
hatajatele ja aineõpetajatele! 
Autasustamisüritus toimub 
vastlapäeval, 5.veebruaril kell 
9.45 - 10.20 kooli aulas. Ooda-
tud on 1.-3. koha võitjad!

Edu kõigile maakondli-
kel aineolümpiaadidel osale-
jatele!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Lühidalt
Tublid emakeelehuvilised 
KG-s

26. jaanuaril korralda-
tud maakondlikul emakee-
leolümpiaadil osales Ku-
ressaare Gümnaasiumist 33 
õpilast. Esikuuikusse jõud-
sid 8. klassist: Piret Salu-
mäe (5.-6. koht, juh Heidi 
Truu); 9. klassist Johanna 
Toplaan (3. koht, juh Mal-
le Tustit), Jorgen Holm (5. 
koht, juh Maret Laurson), 
Triinu Valge (6. koht, juh 
Heidi Truu); 10. klassist 
Mare Kiider (2. koht, juh 
Merle Rekaya), Triin Not-
ton (3. koht, juh Eve Tuisk), 
Gettel Sink (4. koht, juh 
Merle Rekaya), Triin Kand 
(5. koht, juh Eve Tuisk), 
Kristja Kiirend ja Sandra 
Tiitson (6.-7. koht, juh Eve 
Tuisk); 11. klassist Hele-
na Ramst (2. koht, juh Mal-
le Tustit), Kristi Neemesto 
(3. koht, juh Merle Rekaya), 
Urmo Saar (4. koht, juh 
Malle Tustit), Hannes Lõh-
mus (5. koht, juh Malle 
Tustit); 12. klassist Sand-
ra Sepp (2. koht, juh Ma-
ret Laurson), Katri Hoo-
gand (4. koht, juh Maret 
Laurson), 5.-6. koht Han-
na Tasa (juh EveTuisk) ja  
Maarja-Liisa Kreitsmann 
(juh Marit Tarkin).

Palju õnne teile ja teie 
juhendajatele ning aitäh 
kõikidele osavõtjatele koo-
li eduka esindamise eest!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna 

juhataja

Kõik laulusõbrad on oo-
datud pühapäeval, 3.veeb-
ruaril kell 12.00 KG aulas toi-
muvale algklassi solistide 
konkursile.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhtaja

Teated


