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Koolimood 2008 oo-
tab osalema noori an-
dekaid moegurusid

Õpilaste sünnipäevad

Kauri Pannas 12F 28.02
Martin Õisnurm 7B 28.02
Tuuli Rand 11E 01.03
Heikki Hiiuväin 12A 01.03
Liselle Õunapuu 7B 02.03
Jako Jõgi 5B 02.03
Erik Arro 10A 02.03
Karli Saar 9A 02.03
Vaano Viik 12F 03.03
Joonas Kuivjõgi 10C 04.03
Gristi Adrat 7B 05.03
Triin Lõbus 8B 05.03

Töötajate sünnipäevad

Veikko Lehto 27.02
Elle Jurkatam 01.03
Marje Pesti 05.03

Suur tänu muusika-
osakonna õpetajatele ja 
kõigile laululastele suure-
pärase KG Huvikool Ins-
pira kooride kontserdi 
eest Eesti Vabariigi Sün-
nipäeval.

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira 

direktor

Juht tänab

Oli suurepärane suusareis!

Kadri Tarus (8b): Sel aas-
tal toimus järjekordselt Rõu-
ge õppe- ja suusalaager. Rei-
si alustasime 10. veebruari 
hommikul kell 5.30. Siht-
punktiks oli Kurgjärve. Öö-
bisime seal olevas spordi-
baasis. Algul tundus koht 
kuidagi must, kuid sellega 
harjusime kiiresti. Suusa-
tada oli sealsetel professio-
naalsetel suusaradadel lausa 
lust. Suusk libises hästi ja il-
mad ei olnud nii pakatavalt 
külmad. Toit, mida seal pa-
kuti, oli nii minu kui ka pal-
jude teiste lemmik. See oli 
lihtsalt niivõrd hea, et nii 
mõnigi oleks tahtnud sinna 
ainuüksi toidu pärast kaue-
maks jääda. Ringkäigud Fr. 
R. Kreutzwaldi koju, Metsa-
venna tallu ja Suurele Mu-
namäele andsid juurde palju 
uusi kogemusi ning teadmi-
si. Mina jäin reisiga väga ra-
hule. Sellest viiepäevasest 
laagrist sain kogemusi pal-
jude erinevate valdkondade 

kohta. Kordaksin seda rei-
si iga kell. Kahju ainult, et 
üheksandikel sellist suusa-
laagrit ei toimu. 

Carel Martin (8b): Püha-
päeval 10. veebruaril hakka-
sime kõik meie – kaheksan-
dikud - sõitma Haanja poole. 
Kui kohale jõudsime, kohe 
suusad jalga ja rajale. Eest 
paistsid suured mäed, hir-
mus tunne tuli, et sealt peab 
alla sõitma. Kui rada sai paar 
korda läbi sõidetud, polnud 
enam midagi karta, oleks 
tahtnud veel suuremaid mä-
gesid. Munamäe tipus sai ka 
käidud; ainult kahju, et udu 
oli nii palju ja väga kaugele 
sealt ei näinud. Nägime ka 
Kreutzwaldi kunagist maja, 
kus oli ta elanud. Kõige hu-
vitavam koht oli minu arva-
tes Metsavenna talu, seal me 
käisime vanas punkris, kus 
kunagi olid metsavennad 
ennast peitnud, saime maits-
ta Metsavenna toitu. Vääää-
ga lahe laager oli ja soovitan 

ka järgmistel minna sinna, te 
ei kahetse! 

Karel Ellermaa (8a): Suu-
salaager oli väga vinge! Kõik 
oli hästi korraldatud. Meel-
dis, et sai väga palju sõpra-
dega koos olla ja lõbusalt 
aega veeta. Soovitan sellist 
reisi teistelegi! 

Joosep Tamm (8b): Mi-
nu arust oli suusalaager täit-
sa tore, täiesti ära väsitas ka 
:). Kuigi ma polnud harju-
nud nii palju sõitma korra-
ga, sain ma vähemalt asjad 
tehtud. Toidud olid head, 
õpetajad olid täiesti normaa-
lsed, Metsavendade talus,  
Kreutzwaldi muuseumis  ja 
Munamäel oli palju huvita-
vat vaadata.  Kokkuvõtteks, 
ma ütlen niipalju, et ma ar-
vasin, et see laager tuleb igav 
ja mõttetu, aga mulle täitsa 
meeldis ja tahaks uuesti sin-
na minna :) 5+

Renate Pihl, 
suusataja

Suur tänu Eesti Vabariigi 
aastapäeva aktuste korral-
dajatele:

2A, 2B, ja 4B klassi õpi-
lastele ja nende juhendajate-
le Merle Tustitile ja Veikko 
Lehtole, aktuse läbiviijate-
le Mariannale ja Markusele, 
lipu toimkonnale - Liinale, 
Katrinale ja Kristjanile, heli-
tehnik Madisele ja fotograaf 
Gert Lutterile.

Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Sünnipäevad

Õpilaste hea etteval-
mistuse eest: ajaloo-olüm-
piaadiks õp. Anne Metsa, 
Vilma Kuigerit, Tiiu Vööd; 
bioloogia-olümpiaadiks 
õp. Reene Kanemägi’t.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja
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GALAKONTSERT
Kuressaare Gümnaasiumi

Pühapäeval, 2. märtsil Kuressaare Linnateatris
kell 16.00

Teile esinevad KG parimad tegijad algklassidest
gümnaasiumini, külalistena Kristo Käo,

Erko Niit ja Laura Junson

Pilet õpilasele ja pensionärile 20 kr, täiskasvanule 40 kr.
Eelmüük alates  N. 21.02 KG muusikavaheruumis 102

ja Kuressaare Linnateatri kassas.

Galakontserdil 2. märtsil astuvad ülesse:
Kontserdi 1.osa esinejad: 

Karl Jõgi (juh.Pilvi Karu), 
Martin Õisnurm (juh.Veik-
ko Lehto), Preedik Hein-
maa (juh.Laine Lehto), 4b 
ansambel Rosin (juh.Veik-
ko Lehto), 2b rahvatantsi-
jad (juh.Merle Tustit), Leana 
Vapper (juh. Mart Aardam), 
Meeri Martinson (juh.Veik-
ko Lehto), 8b võimlemiska-
va, Elina Kadaja (juh. Maret 
Laurson), duett Linda Lapp-

Mirjam Kütt (juh.Pilvi Karu), 
Kristel Aaslaid (juh.Laine 
Lehto), KG Huvikooli Ins-
pira 1.-4.kl tantsutrupp (juh.
Kaia Jalakas), gümnaasiumi 
neidude ansambel (juh.Mai 
Rand), Margus Rajaver (juh.
Merle Rekaya), Tuuli Rand 
(juh.Laine Lehto), 12f võim-
lemiskava, segaansambel Sa:
rlaine (juh.Laine Lehto),  KG 
vilistlane Kristo Käo ja KG 
huvikooli Inspira kitarrian-

sambel (juh.Kristo Käo). 
Kontserdi 2.osas astuvad 

publiku ette: KG Huvikool 
Inspira 9.-12.kl. tantsutrupp 
(juh.Inge Jalakas), Mikk Aeg 
(juh.Merle Rekaya), neidude 
ansambel Kapriis (juh.Hel-
le Rand), Preedik Heinmaa 
(juh.Laine Lehto), 9b tantsu-
kava, Kateriine Püüa, Kers-
tin Tang, Karl Jõgi, Airike 
Kapp ja Kristina Liiv (juh.
Pilvi Karu),  5b rahvatantsi-

jad (juh.Merle Tustit), Gert 
Simso ja Martin Kolk (juh. 
Mart Aardam), Laura Oolup 
(juh.Grete Pihl ja Eve Tuisk), 
tütarlasteansambel Mand-
like (juh.Pilvi Karu), 11e 
võimlemiskava, duett Kris-
tel Aaslaid-Tuuli Rand (juh.
Laine Lehto), KG vilistlane 
Erko Niit ja Laura Junson,  
noormeeste ansambel JEPPS 
(juh.Veikko Lehto).

24.02.08 toimus Kuressaare kultuurikeskuses EV 90. juubelile pühendatud KG huvikooli Inspira kooride kontsert. Esinesid mudilaskoor Ave Sol-
bemoll, Saaremaa Poistekoori mudilaskoor ja kontsertkoor, tütarlastekoor Vocaliisa, neidudekoor Neidis ja segakoor Ave (pildil). Aitäh, peakorraldaja Pilvi 
Karu, vahetekstide kokkupanija Eve Tuisk, muusikaõpetajad-dirigendid Helle Rand, Mai Rand, Veikko Lehto, teadustajad Sissel-Maria Mägi ja Sass Pääsk 
ning kõik tublid lauljad selle kauni muusikaelamuse eest! Foto ja tekst Laine Lehto
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KG 30 - saame tuttavaks 
loodusteaduste 
osakonnaga

Loodusteaduste osakond 
haarab endasse õppeai-
netest bioloogia, füüsika, 
keemia, maateaduse, loo-
dusõpetuse ja vastavalt 
sellele ka neid õppeaineid 
õpetavad õpetajad.

Osakonna põhieesmärk 
on taaselustada ja säilitada 
õpilastes kaduma kippuvat 
huvi looduse vastu, selgita-
da looduses toimuvaid prot-
sesse, kujundada rohelist 
mõtteviisi ja õpetada säästli-
ku tarbimise põhitõdesid.

Loodusosakonna kauba-
märgiks on kujunenud loo-
dusteaduste ainenädal sügi-
sel, mis meelitab osa võtma 
paljusid klasse, kes saavad 

oma teadmisi ja oskusi proo-
vile panna.

Kaks aastat on toimunud 
kõikides loodusainetes ka 
kooliolümpiaadid, mis on 
õpilaste hulgas populaarsed 
ja mille paremusjärjestuse 
põhjal valmistatakse õpilasi 
ette maakonna loodusainete 
olümpiaadideks.

Gümnaasiumiastmes on 
õpilastel võimalus osaleda 
loodussuuna töös, kus pa-
kutakse kursusi Saaremaa 
loodusest, praktilisest bio-
loogiast ja huvitavaid eks-
perimente ning katseid füü-
sika  ja keemia valdkonnast. 
Loodussuunale on ette näh-
tud ka kevadine väliprakti-

ka, kus saab teoreetilisi tead-
misi rakendada.

8.klassi loodushuvilis-
tele on välja pakutud valik-
kursustena „ Inimene- osake 
looduse mitmekesisusest“ 
ning  „ Huvitavaid katseid 
füüsikast ja keemiast“.

Ringitunnid huviliste-
le on põhikooli ja gümnaa-
siumi astmes füüsikas ning 
keemias.

Traditsiooniks on kuju-
nenud ka Maapäeva korral-
damine  Kuressaare Güm-
naasiumi  ja KG sihtasutuse 
töötajatele, kus tehakse koos 
tööd meie maja ja selle ümb-
ruse heakorra nimel.

Mis need on?
Geograafia

Primaarses sektoris tege-
letakse loomade harimisega.

Antarktika jääkatte sula-
mine tõstab maapinda um-
bes 60 meetri võrra.

Antarktikas maismaal 
elab väga vähe loomi, minu 
teada ainult ühte liiki veti-
kaid.

Saksamaa ühinemine tõi 
kaasa pärismaalaste sisse-
rändamist.

Saksamaa suurimad sa-
damalinnad on Brüssel, 
Amsterdam, Hamburg.

Aborigeenid on päris-
maalased, kes on juba sur-
nud.

Mõned aborigeenid töö-
tavad tööstuses karjustena.

Linnas elab rohkem rah-
vast, sest maal ei ole tööd ega 
elu.

Põlevkivi kasutatakse 
tuumaenergia tehastes.

Soome töötlev majandus 
– majandus, mida peab veel 
töötlema enne kui eksporti-
ma hakatakse.

Suvi on sügise kõrval tei-
ne sademeterikkam kuu.

Talvisel pööripäeval on 
päike otse niidis.

Migratsioon on õhu reos-
tus.

Bioloogia

Lahksuguline – putukas, 
kes elab teistest lahus.

Lahksuguline – emased 
panevad oma munasarjad 
maha ja isased viljastavad 
need seemnerakkudega.

Karp muneb sügisel ku-
ni 200 000 muna ja ka isane 
karp teeb seda.

Maipõrnika keha katab 
intiimkoorik.

Emastel sääskedel läheb 
vaja sooja ja püsivat verd.

Instinkt – kui loom on sa-
ma käitumisega umbes nagu 
inimene.

Instinkt on kaasasündi-
nud anne.

Emane kala laseb kudu 
vette, isane laseb seedemah-
la peale.

Sisalikul on kolmekaliib-
riline süda.

Tingimatu refleks on mõ-
nele inimesele kaasasündi-
nud. Nt. Häälitsemine.

Tingimatu refleks on sel-
line liigutus, mis inimene ise 
ei soorita.

Kuressaare Gümnaasiu-
mis annavad loodusaineid 
järgmised õpetajad:

Hilja Metsmaa õpetab 
füüsikat meie koolis 30 aas-
tat. Klassijuhatajana on ta 
välja saatnud 5 lendu güm-
naasiumiõpilasi ja ühe põhi-
kooli lennu.

Olle Arak, füüsikaõpeta-
ja, kes õpetab füüsikaseadu-
si nii põhikooli kui ka güm-
naasiumiõpilastele.

Eneli Vahar on meil vä-
ga laia ampluaaga õpeta-
ja. Praegusel hetkel õpetab 
ta põhikoolis geograafiat ja 

keemiat. Kuid hätta ei jää ta 
ka loodusõpetuse ning bio-
loogiaga.

Irja Truumaa on keemia-
õpetaja, kes õpetab praegu 
gümnaasiumiastmes, kuid 
on õpetanud ka põhikoolis. 
Sel aastal juhatab 10e klassi.

Malle Tiitson on biogeo-
graaf, kes õpetab sel aastal  
11. klassides geograafiat ja 
juhatab 12c klassi.

Anni Väli on 10. klasside 
geograafiaõpetaja ning asen-
dusõpetaja.

Kaarin Peet õpetab enda 
klassis, mis on 10c, geograa-

fiat ja koostab tunniplaani 
tervele kooliperele ning kor-
raldab jooksvaid probleeme, 
mis on tingitud tunniplaani 
muutustest.

Reene Kanemägi õpetab 
põhikoolis ja gümnaasiumis 
bioloogiat ning on 12d klas-
sijuhataja.

Gerta Nurk on samu-
ti bioloogiaõpetaja ning 12e 
klassijuhataja.

Sirje Kereme õpetab 6. 
ja 7. klassides loodusõpetust 
ning on 10a klassijuhataja.

Meie KG, 27. veebruar 2008
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XVII lennu vilistlane Alar Kalamees
„Ega see Brüssel nüüd nii 

kaugel ka ei ole- 2,5 tundi 
lennukiga ja oled Tallinnas 
või lendad läbi Stockholmi 
ning oled mõne tunni möö-
dudes Kuressaares - kõik 
oleneb sellest, millega võr-
relda,“ arvab  töö kaugusest 
kodumaa suhtes Alar Ka-
lamees, ametilt Programme 
Manager/Desk officer ehk siis 
eesti keeles programmijuht/
lauaametnik- sellel ametil 
alates 16 septembrist 2007.

Oma töökohast räägib härra 
Kalamees nii: “Töötan Euroo-
pa Komisjonis Regionaal-
poliitika peadirektoraadis.  
Euroopa Liidu regionaal-
poliitika, mida nimetatakse 
ka ühtekuuluvuspoliitikaks 
(Cohesion Policy), eesmär-
giks on vähendada majan-
duslikke ja sotsiaalseid aren-
guerinevusi Euroopa Liidu 
regioonide vahel, tugevda-
da Euroopa Liidu sisest üh-
tekuuluvust ning tõsta Eu-
roopa Liidu kui tervikliku 
majanduspiirkonna konku-
rentsivõimet maailmaturul. 
Liikmesriigi ja regiooni ta-
sandil on regionaalpoliiti-
ka sihiks jätkusuutliku ning 
tasakaalustatud majandus-
kasvu toetamine. Euroopa 
Liidu regionaalpoliitika pea-
misteks rahastusallikateks 
on struktuurifondid ja Ühte-
kuuluvusfond, mille vahen-
dusel jagatakse liikmesrii-
kidele ja regioonidele laiali 
märkimisväärne ning järjest 
kasvav osa Liidu eelarvest. 
Perioodil 2000-2006 suunati 
regionaalpoliitikasse 34,4% 
EL eelarvest, aastatel 2007-
2013 aga hõlmab “ühtekuu-
luvuspoliitika” 36% Euroo-
pa Komisjoni eelarvelistest 
vahenditest, ca 327 miljar-
dit eurot. Struktuuritoe-
tus on eraldatud Eestile Eu-
roopa Liidu poolt selleks, 
et toetada majanduse aren-
gut ning vähendada seelä-
bi arenguerinevusi Euroopa 
regioonide vahel ning tõs-
ta Euroopa Liidu kui tervi-
ku konkurentsivõimet maa-
ilmaturul. Struktuuritoetust 

antakse perioodil 2007-2013 
kolmest fondist, mis on Eu-
roopa Liidu peamised toe-
tusallikad. Nendeks on: 
• Euroopa Regionaal-
arengu Fond (ERF); 
• Euroopa Sotsiaalfond (ESF); 
• Ühtekuuluvusfond (ÜF).  
Nimetatud fondidest saavad 
toetust kõik liikmesriigid, 
kuid toetuse maht on regioo-
nide lõikes väga erinev. Kõi-
ge enam toetust saavad just 
Ida-Euroopa riigid, kus sise-
majanduse kogutoodang ela-
niku kohta on Euroopa Liidu 
keskmisest tunduvalt mada-
lam. Eestile eraldati perioo-
dil 2004- 2006 Euroopa Liidu 
struktuurifondidest ja Ühte-
kuuluvusfondist vahendeid 
12,5 miljardi kooni ulatuses. 
Perioodil 2007-2013 on Ees-
til võimalik kasutada vahen-
deid 53,3 miljardi krooniula-
tuses, seega aastas ligikaudu 

2 korda rohkem kui eelneva-
tel aastatel. 

Mina töötan üksuses H2, 
mis tegeleb Eesti, Läti ja Soo-
me struktuurfondidega ning 
minu otseseks tööks on Üh-
tekuuluvusfondi ja ERFi 
keskkonnaprojektide koor-
dineerimine Eestis, mis hõl-
mab nii toetuste läbivaata-
mist, maksete ettevalmistust, 
projektide ja elukeskkonna 
programmi seiret ning järe-
levalvet Euroopa Komisjoni 
poolt. Eesmärgiks on, et Eu-
roopa Komisjoni poolt Ees-
tile antav toetus saaks või-
malikult hästi ja efektiivselt 
kasutatud ning et toetatavad 
projektid ja tegevused olek-
sid jätkusuutlikud ning viik-
sid ellu ELi ühtekuuluvus-
poliitikat.“ 

Kuidas sellisele kohale 
satutakse, te küsite? „Selle 
ameti juurde sattusin juhus-

Aitäh maakondlikul kõne-
konkursil hästi esinenud KG 
õpilastele ja nende juhendaja-
tele! Nooremas vanuseastmes 
III - IV koht Elina Kadaja (juh 
Maret Laurson), vanemas va-
nuseastmes II koht Marko 
Mereäär (juh Malle Tustit), 
III koht Kadri Pajumaa (juh  
Marit Tarkin). Palju õnne tei-
le!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna 

juhataja

Tänan kõiki tublisid koo-
rilauljaid, kes muutsid tä-
navuse 24.veebruari oma 
lauluga meeldejäävaks ja 
eriliseks. 

Tänan ürituse peakorral-
dajat, Pilvi Karu ja teisi diri-
gente Mai Randa, Helle Ran-
da ja Laine Lehtot. Tänusõnad 
ka Eve Tuisule ja tema tubli-
dele teadustajatele Sissel-Ma-
ria Mägile ja Sass Pääskile.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

10. klasside õpilasi ja 
klassijuhatajaid  toreda  va-
bariigi  aastapäeva balli kor-
raldamise eest

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Hei 9. - �2.klassi õpilane!
Koolimoe  korraldustiim 

ootab töökaid abilisi, kes ai-
taksid kaasa ürituse organi-
seerimisel. 

Saame kokku 10. märtsil 
kell 10.45 ruumis 239 

 Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja

Juht tänab

Teated

Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilasesindusse kandidee-
rivad järgmised õpilased:

Triin Notton 10a, Karl 
Kipper  10c, Elin Ligi    10a, 
Mareli Ots   10c, Kätlin Kei-
nast 10c.

Anna oma hääl kooli ko-
duleheküljel!

Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja

Abiturientide ball 2008
toimub 5. märtsil 2008 kell 

20.00-01.00 Spa Hotell Rüütli 
restoranis Ritter. Osavõtutasu 
100.- Osavõtust teatada ja ta-
suda 3.märtsiks Anneli Meis-
tersonile. Kutsed ja info ruu-
mis 239.

Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja

Meie KG, 27. veebruar 2008

Alar Kalamees koos poja Oskariga.
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likult ja paljude erinevate te-
gurite kokkulangevuse taga-
järjel. Kui veel aasta tagasi 
oleks keegi mulle öelnud, 
et varsti sa töötad Euroopa 
Komisjonis, siis oleksin pal-
ju naerda saanud. Külasta-
sin 2005 aasta sügisel seda 
sama maja, kus hetkel töö-
tan ja ei mõelnud siis korda-
gi, et tahaksin siia tööle tul-
la, kuid saatus tahtis teisiti. 
Kui tavaliselt satutakse Eu-
roopa Komisjoni tööle läbi 
pika ja vaevalise valikprot-
sessi, kandideerimisel läbi 
Euroopa Personaliameti, siis 
minu puhul oli kõik teisiti. 
Nimelt 2007 mai lõpus avas-
tasin enda mailboxist kirja, 
kus küsiti, et kas ma tahak-
sin tulla Komisjoni tööle, ku-
na neil on vaja eestlast, kel-
lel oleks inseneri haridus ja 
töökogemus ELi fondidega, 
minu praegune ülemus oli 
mulle juba pilgu peale pan-
nud. Kuna olen lõpetanud 
Eesti Maaülikooli veema-
janduse insenerina ja Root-

sis Göterborgis omandanud 
tehnikateadusmagistrikraa-
di rakenduslikele mõõtmis-
tehnikatele keskkonnas ning 
peale seda töötanud ka IS-
PA ning Ühtekuuluvusfondi 
projektidega ligi kolm aas-
tat, siis oli ülejäänud ainult 
vormistamise küsimus, sest 
leidsin, et praegu on just so-
biv hetk uute ning huvitava-
te kogemuste ning teadmiste 
omandamiseks.“

 
Kooli rollist ja õpitust noo-
re inimese elus, meenutusi ja 
mõjutusi...

 „Kooli roll noore inime-
se tulevikus on minu mee-
lest üsna suur, seda mitte 
selles, millise ameti sa valid, 
vaid pigem selles, milline 
inimene sinust kujuneb ning 
millised eesmärgid sa enda-
le tulevikuks sead või kuhu 
poole tahad püüelda. Aeg 
KG’s andis mulle iseseisvu-
se ning oskuse nii enda kui 
ka teiste eest seista ning oma 
põhimõtteid kaitsta, kuid sa-

mas ka oskuse teisi kuulata 
ning püüda neist aru saada. 
Võiksin julgelt väita, et KG 
tegi minust kvaliteetse toori-
ku, mida tuleb ülejäänud elu 
hoolikalt vormida, et val-
miks meistriteos. 

Õpetajad oskasid juhtida 
iseseisvusele ning mitte oo-
tama, et keegi teine sinu eest 
midagi ära teeks. Samas ka 
seda, et sa pead oma tegu-
de eest vastutama. Loomu-
likult sõltus palju ka sellest, 
kuidas keegi sellest aru sai 
ja kas üldse sai. Kaasõpila-
sed andsid arusaama, et üht-
suses peitub jõud ning koos 
erinevaid tegevusi ja üritu-
si läbi viies hakkasin hin-
dama meeskonna töö võlu 
ja valu- pigem siiski võlu.“ 
Mõnda väga erilist mälestust 
ei oska Alar Kalamees kooli-
ajast esile tõsta, sest: „Neid 
sündmusi, millest võiks rää-
kida, on palju ja eks nendest 
on ka räägitud ja ning räägi-
takse ka edaspidi. Kogu koo-
liaeg KG’s oli sündmus, sest 
pidevalt toimus midagi, ma 
ei mäleta, et mul ei oleks ol-
nud soovi kooli minna, sest 
koolis oli nii megalahe selts-
kond, et oli lausa kartus mil-
lestki põnevast ilma jääda 
kui juhtumisi ei saanud koo-
li minna.“ 

Soovitused praegusele 
kooliperele: “Haarake juhus-
test, sest juhused määravad 
teie elukäiku! Ärge kartke 
seada suuri eemärke ja nen-
de poole püüelda, sest miski 
ei ole võimatu! Ole see, kes 
sa oled ja julge see olla!“ 

Miski pole võimatu- kõik 
hea jõuab kord õigel hetkel 
inimeseni! 

Edu, julget pealehakkamist 
ka vilistlane Alarile! 

Iti Padar, 
�2 A

XVII lennu vilistlane Alar Kalamees

Alar Kalamees koos kalli naise Angelaga, kes on KG vilistlane 19. lennust.

Ilu, vabadus, 
tõde - ja seda 
juba 30 aastat

23. augustil peetava peoga 
siiani suur probleeme pole -  
murelapseks on ehk koo-
li muuseumi jaoks sponso-
rite leidmine - kui vajalikku 
summat kokku ei saada, piir-
dutakse stendidega- ja al-
manahhi kokkupanemise fi-
nantseerimine. Siiani kõik 
laabub ning juhtkond loo-
dab juubeliprogrammi edu-
kat realiseerimist. 

Reklaami pidupäeva-
le meisterdavad õpilased - 
kooli logoga kommipaberite, 
üllatusmeenete, järjehoidja-
te jms näol ning nad löövad 
kaasa tutvustusprogrammis-
ki, mille kaudu saavad õp-
purid teada rohkem koo-
li ajaloost- meediasuuna 
ettekanded vilistlaste käekäi-
gust, näitused, uurimistööd. 
Nähtavasti saavad õpetajad-
ki infot edastada juubelit ja 
selle tähistamisaega tutvus-
tavate siltide kaudu auto ta-
gaklaasil. 

Maidu Varik, kes tege-
leb juubelikogumiku (KG 
2002-2007) kokkupanemise-
ga, kirjeldab oma toimetamisi: 
„Kokkulepe on sõlmitud kir-
jastusega, asjaosalised kogu-
vad materjali. Üks pool ko-
gumikust sisaldab statistikat 
vahepealsetel aastatel toimu-
nu kohta, teine pool sisaldab 
õpetajate, vilistlaste mäles-
tusi ja meenutusi, koolipäri-
must.“ 

Almanahhi on võima-
lik osta augustisel kokkutu-
lekul, hinnaks 100 krooni. 
Juubeliüritusele oodatud on  
kõik - vilistlased, kõik koo-
liga seotud õpetajad ja koo-
litöötajad. 

Pidustust, millelt ooda-
takse vanade klassikaaslas-
tega kohtumisi, palju hu-
vitavaid meenutusi ning 
mõnusat ajaveetmist, on koo-
lijuht Toomas Takkise sõnul 
vaja, et täpsustada oma su-
het kooliga ning tekitada ini-
mestes heameelt oma koo-
li üle, hoolimata pingelistest 
hetkedest, mida organiseeri-
mine põhjustada võib. Ühine 
tunne- ja tahadki KGs käia!- 
on see, mis loeb.

Suur tänu kõigile infot ja-
ganud õpetajaile!

Iti Padar, �2A
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Kuressaare Gümnaasiu-
mi õpilaste kunsti- ja moe-
loome konkurss “KG Look 
- koolimood 2008“ toimub 
kuuendat korda ja on leid-
nud iga aastaga järjest 
enam huvilisi ja osalejaid. 

Ürituse eesmärgiks 
on noorte loovuse aren-
damine erinevate kunsti-
väljendusvormide kaudu.  
Uute ideede ning oskus-
te ja võimete proovilepa-
nek ja eksponeerimine.  
2008 aastal on võimalus osa-
leda ka teistel konkurssidel - 
eelkõige võimalus on osale-
da Saaremaa maakondlikul 
koolimoe konkursil.  Töid 
võib esitada FIBIT üleees-
tilise noortemoe konkursi-
le ja SUPERNOOVA noor-
te disainerite konkursile.  
Eelmisel aastal hinnati kõi-
kidel nendel nimetatud kon-
kurssidel Kuressaare Güm-
naasiumi õpilast Katrina 
Kaubit kõrgeima tunnustu-
sega. 

Selleks, et peaüritus 05. 
aprillil ‘08 Kuressaare Spor-
dihoones saaks võimalikult 
hea, tuleb eelnevalt koolide 
eelvoorudes välja valida pari-
mad kollektsioonid, mis pää-
sevad peaüritusel lavale. 

Kuressaare Gümnaasiu-
mi eelvoor ehk KG  LOOK – 
KOOLIMOOD 2008 toimub 
seekord 27. märtsil 2008. a. 
kooli aulas algusega 18.00

Võistluse juhend on järg-
mine: 

�. Osalejad

Osalemine toimub kol-
mes erinevas vanuse-
grupis: 4.-6. klassid, 7.-
9.klassid, 10.-12. klassid.  
Konkursi arvestus on klas-
sidevaheline, siiski ei tähen-
da see seda, et ei ole luba-
tud gruppe kokku panna ka 
mitme klassi peale. Kui kon-
kursi võidab näiteks mit-
me klassi peale kokkupan-
dud grupp, siis saavad 
esikohapunktid kõik sel-
les grupis osalenud klassid.  
Gruppi kuuluvate õpilaste 
arv ei ole väga rangelt piira-
tud, kuid soovitavalt mitte 

üle kuue (silmas on peetud 
idee autoreid, teostajaid, mo-
delle ja muid abilisi, kes vii-
biksid lavatagustes ruumi-
des). 

2. Nõuded 

Esitatavad tööd peavad 
olema autori(te) omalooming, 
kollektsioonis võib kasuta-
da tööstusliku toodangu ele-
mente (sukad, sokid, jms ak-
sessuaarid), kuid lahenduses 
peab terviklikuna määrav ole-
ma disaineri originaalkavand 
ja looming. Peab olema näh-
tav loomingusse pandud töö. 
Vähemalt 60% peab olema 
ise teostatud, mitte õmbleja-
te poolt valmistatud (vastasel 
juhul kaotab konkurss mõtte!)  
Kollektsioon peab sisaldama 
minimaalselt kolm ja maksi-
maalselt seitse erinevat tervik-
likku tööd, mida demonstree-
ritakse ühtse kollektsioonina. 
Kollektsiooni eri mudeleid 
peab ühendama ühtne idee.  
Iga kollektsiooni autori(te)l 
on õigus valida ise oma töö-
de esitlemiseks model-
lid, samuti võib disainer 
ise üles astuda modellina.  
Materjalina võib kasuta-
da kõike, mis on autori va-
likul vastavuses teemaga.  
Õmbluskvaliteedi osas üli-
kõrgeid nõudmisi ei seata, 
küll aga peavad mudelid ole-
ma esteetiliselt korrektsed ja 
viimistletud. Eelmiste aastate 
kogemus on näidanud, et mõ-
nigi hea idee on jäänud tun-
nustamata põhjusel, et tööde 
kvaliteet ja viimistlus on ol-
nud lohakas ja lõpetamata. 

Konkursile esitatav kol-
lektsioon peab olema tervik-
lik ning omavahel seotud 
ühtseks lavaliseks etendu-
seks sobiva muusika, valgu-
se ning varem ettevalmista-
tud liikumisega.(NB! Kõike 
parasjagu! Vt. et kõik abista-
vad kunstiliigid on ikka sel-
le peamise – sinu loodud 
kollektsiooni teenistuses)  
Kollektsiooni esitlus ei to-
hi ületada mitte mingil tin-
gimusel ettenähtud aega, 
milleks on kaks kuni kolm 
minutit(see on lavaruumis 
juba väga pikk aeg. Ka vaa-

taja seisukohalt täpselt sobiv, 
et mitte ära tüdineda). Muu-
sika peab olema kas CD või 
MD (minidisc) formaadis. 
Kasutada võib arvutigraafili-
si kujundusi, slaide jne esita-
tuna arvutidisketil. (Soovita-
valt kasutada originaalplaate, 
sest tihtipeale kopeeritud he-
likandjad kvaliteetse tehnika-
ga tööle ei hakka). 

Ürituse raames toimub 
NÄITUS konkursil osaleva-
te tööde (kollektsioonide) 
moejoonistest. Palume ku-
jundada A1 formaadile, et 
oleks võimalik näitust pa-
remini paigaldada. Kind-
lasti märkida kollektsiooni 
ja autori(te) nimed. Võist-
lustööd tuua R.Kaubi  (201) 
kätte 25. märtsiks 2008. a. 
Parimat tööd auhinnatakse. 

3. Konkursi teemad 

Võistkond peab konku-
reerima etteantud teemade 
hulgast vähemalt ühel, kuid 
on võimalik võistelda ka kõi-
gil etteantud teemadel: 

Suurlinna tuled
Piiramata mõttelend (va-

ba teema) 
Konsultatsioonitunde saa-

te tööõpetuse ja kunstiõpeta-
jatelt. 

4. Hindamine 

Žürii koosneb seitsmest 
liikmest. Hinnatakse eelkõi-
ge ideid, loovust, stiilitunne-
tust, originaalseid lahendusi, 
materjalide kasutust ja sobi-
vust, värvitunnetust ning ko-
gu kollektsiooni terviklikku 

teostust ja esitlust (lavalist lii-
kumist, muusika valikut, ko-
gu laval nähtava terviklik-
kust). 

Valitakse välja auhinnali-
sed kohad kõigis vanuseast-
metes, Grand Prix ning eri-
preemiaid (näiteks parim 
mees-/naismodell, parim 
moejoonis, parim lavaline lii-
kumine, parim soeng/akses-
suaar jmt). 

�. Registreerimine 

Esinejad peavad olema end 
eelregistreerinud hiljemalt 
neljapäevaks, 17. märtsiks 
‘08 (Raili Kaubi, ruum 201).  
Registreerimisel tuleb ära 
märkida: 

1) autori(te) klass; 
2) autori(te) nimi (nimed), 

vanus ja kontaktandmed ; 
3) kollektsiooni nimi ja 

teema, milles võistlete; 
4) nimekiri modellidest jt 

shows kaasategijatest. 
Ürituse peaproov toimub 

26. märtsil kell 17.00 (kaasa 
võta muusika CD-l).

Proovi ja etenduse eduka 
toimimise jaoks peavad kõik 
heli- ja videokandjad olema 
varustatud kollektsiooni ni-
mega ja märkega, kellele ta-
gastada.

Põnevaid ideid ja julget 
pealehakkamist! 

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja

Foto: Heiko Kull
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Minu esimene õpetaja
Öeldakse, et kõige oluli-
sem meie pikal kooliteel 
on esimene õpetaja. Meie 
majas on töötanud palju 
andekaid ja meeldejäävaid 
algklassiõpetajaid, kes 
olid nõus enda tööd kooli 
algusaastail meenutama. 
Tänases lehes meenutab 
enda tööelamusi Kati Haa-
mer.

Kati Haamer töötab koo-
lis selle avamisest saati. Prae-
gu pikapäevarühma kasva-
tajana.

Tema meenutusi KG-s töö-
tatud aastatest:

1976.aasta sügisel leidis 
aset tähtis sündmus Kingis-
sepa linnas. Pandi nurgakivi 
uue kooli ehitusele kunagi-
sele karjamaale noore män-
nimetsa ääres Nooruse tä-
naval. Kuna elan ise samal 
tänaval, siis oli mul võima-
lik näha kõike, mis toimus 
sel lagedal väljal. Ehitus ede-
nes. Sageli käis ehituse juu-
res Kusti Kokk, tulevane uue 
kooli direktor. Avaldasin 
talle soovi tulla kooli tööle. 
Minul oli seljataga 17 aastat 
tööd erinevates maakoolides 
ja linna 2.lastepäevakodus.

Jõudis kätte 1. september 
1978.a. Uksed avas uus kool 
– Kingissepa 2.Keskkool. Oli 
ilus suvelõpuilm. Igast tä-
navast suundus kooli poole 
lapsi ja nende vanemaid. 

Alustasin oma esimest 
tööaastat pikapäevarüh-
ma kasvatajana. Kuna mul 
oli kodus väike laps, tööta-
sin poole kohaga, kell 15.00.-
18.00. Tööd alustas 2 pika-
päevarühma, rühmas oli nii 
algklasside kui ka keskast-
me õpilasi. Töö kulges sar-
naselt tänapäeva pikapäeva-
rühmaga. 

Järgmisel õppeaastal 
alustasin tööd 1C klassiga. 
Õpilasi oli klassis 33. Ena-
masti olid nad üksteisele 
võõrad, sest kooli tuldi eri-
nevatest lastepäevakodu-
dest. Lastel oli koolivorm – 
tüdrukutel sinine pluus ja 
pihikseelik, poistel tumesi-
nine pluus ja püksid. Lapsed 

olid väga püüdlikud, sest 
kohe hakati panema hin-
deid. I õppeveerand lõppes 
oktoobripühade eel (7.nov.), 
siis saadi esimene tunnis-
tus ja 1.klassi lastest said 
oktoobrilapsed, kes kand-
sid rinnas punast tähekest. 
Hakkasid toimuma oktoob-
rilaste koondused. Oktoob-
rilastel olid tublid abilised 
6.klassidest. Need olid pio-
neerid, kes kandsid punast 
kaelarätti ja pioneerimärki. 
Koos arutati oktoobrilaste 
reegleid, mängiti, käidi mat-
kamas. Kõik need tegevu-
sed toimusid pärast tunde. 
Siis ei kurtnud lapsed, et ei 
saa jääda kooli peale tundi-
de lõppu – emad-isad ei oo-
danud autoga kooli väravas, 
enamasti käidi jalgsi.

4.klassi lõpul said ok-
toobrilapsed pioneerideks. 
See toimus 19.mail, pionee-
riorganisatsiooni sünnipäe-
val.

Juba teisel õppeaastal 
ei mahtunud kõik õpilased 
korraga koolimajja ära, töö 
hakkas toimuma kahes va-
hetuses.  Teises vahetuses 
olid neljandate klasside õpi-
lased. Nende koolipäev al-
gas kell 13.50. ja lõppes sa-
geli alles kell 7 või 8 õhtul.

Vahetundides ei olnud 
suurt kisa – kära ega jooks-
mist. Kõik lapsed jalutasid 
kahe- või kolmekesi korido-
ris ringi ja vestlesid rahuli-
kult omavahel. Oli ka selli-
ne aeg, mil koolipäev algas 

ühise hommikuvõimlemi-
sega koridoris. Nii said lap-
sed erksamana tundi minna. 
Mõnikord oli vahetund si-
sustatud mängudega, mida 
organiseerisid lapsed ise. 

Tol ajal pidid õpetajad te-
gema ise käsitsi palju lisa-
materjale tundide mitmeke-
sistamiseks. Ei olnud veel 
head abilist – arvutit. 

Algklasside õpetaja saa-
tis lapsed viiendasse klas-
si ja alustas ise jälle esimese 
klassiga. 

Olen KG-s alustanud esi-
mese klassiga 8 korda. Nen-
de aastate jooksul on koolis 
palju muutunud. Juba koo-
li nimigi on mitmel korral 
muutunud. Muutunud on 
kooli õppekavad, alati mit-
te lapsesõbralikumaks. Koo-
limaja ise on muutunud pal-
ju kaunimaks nii väljast kui 
seest. Tundub, et lapsed os-
kavad seda hoida. Kooli al-
gusaastail kasutati palju las-
tevanemate abi klasside 
remontimisel, koolilaudade 
korrastamisel, akende pese-
misel. 

Kooli juures oli väike aed 
peenardega (praegune vä-
liklass). Lapsed hoolitsesid 
suvel kooliaia eest. Veel oli 
õpilastel suvel vaja korjata 
ravimtaimi ja sügisel need 
apteegile üle anda. Kõigil 
klasside oli ka vanapaberi 
kogumise kohustus.

Aastate jooksul minu 
klassides õppinud lastest on 
saanud juba ise lapsevane-

mad, mõnest vanaemagi... 
Paljude lapsed õpivad prae-
gugi meie koolis. Minu klas-
sis on õppinud sportlased 
Indrek Tustit ja Indrek Ran-
nama, ärimees ja heategevu-
se tegija Margus Merilo, Pin-
di Kinnisvara Kuressaare 
büroo juhataja Peeter Kukk, 
Revalia peotantsu õpetaja 
Stiina Sevostjanova, polit-
sei pressiesindaja Kristi Mä-
gi, Rootsis elav kõrghaljastu-
se kujundaja Krista Truverk, 
Saaremaa kuulus punkar 
Trapets, meie kooli õpilane 
Juta Altmets filmist „Ruu-
di”.... 

Mul on hea meel, et õpe-
tajatööd on õppinud 12 mi-
nu endist õpilast. On juhtu-
nud, et ühest perest lapsi on 
tulnud õpetada mitmel eri-
neval aastal. Nii on olnud 9 
perega. On meeldiv kohtuda 
ja vestelda endiste õpilaste ja 
nende vanematega.

Minu õpilased õpivad 
praegu meie kooli 10nda-
tes ja 6b klassis. Soovin nei-
le edu! KG-s on õppinud ka 
minu tütar ja poeg ning tüt-
relapsed (lapselaps Karel 
lõpetab kevadel gümnaa-
siumi). Töötan praegu pi-
kapäevarühma kasvatajana, 
kui mu koolis mind veel va-
jatakse ja tervis lubab, olek-
sin meeleldi tööl ka järgmi-
sel aastal. Mulle meeldib 
Kuressaare Gümnaasiumis, 
siin on toredad kolleegid ja 
uuendusmeelne juhtkond.

Kati Haamer

Meie KG, 27. veebruar 2008

Nääripidu 1979 aastal.
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Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Teatrielamus Pal tänava poistelt
Esmaspäeval, �8. veeb-
ruaril kogunesid noored 
mitmest Saaremaa koolist 
Kuressaare Linnateatris-
se, et saada huvitav teat-
rielamus etendusest ’’Pal- 
tänava poisid’’.

Etenduses lõid kaasa  Ja-
nek Sarapson (Janos Boka, 
Kolnay, Weiss, Richter, ven-
nad Pasztorid), Tanel Saar 
(Dezsö Cereb, õpetaja Racz, 
Cerebi isa, Leszik ja teised), 
Margo Teder (Erno Nemec-
sek, Leszik ja teised, vennad 
Pasztorid) ja Kaspar Jancis 
(Feri Ats, Leszik ja Csona-
kos, slovakk ja koer Hector) 
VAT Teatri koosseisust. Na-
gu näha, suutsid need 4 näit-
lejat kanda kõiki etendu-
se rolle, lisaks esines igaüks 
veel habemik jutustaja osas. 
Etenduse on lavastanud Aa-
re Toikka.  

Ferenc Molnari noortero-
maan “Pal-tänava poisid” il-
mus 1907.aastal. Teos on tõl-
gitud mitmetesse keeltesse 
ja loost on tehtud filmi- ja 

teatrivesioone. Eestis jõudis 
„Pal-tänava poisid“ esma-
kordselt teatrilavale And-
res Särevi dramatiseeringus 
Draamastuudio teatris 1932.
aastal. 1960ndatel välja an-
tud 55-st raamatust koosne-
vas ülipopulaarses raamatu-
sarjas „Seiklusjutte maalt ja 
merelt“ taas ilmunud „Pal-
tänava poisid“ on tänaseks 
kuulunud mitme põlvkon-
na lapsepõlve. Ferenc Mol-
nar on ungari kirjanik, üks 
XX sajandi ungari näitekir-
janduse silmapaistvamaid, 
rahvusvaheliselt kõige tun-
nustatum esindaja.

 Juba etenduse alguses oli 
tunda põnevust ja pinget. Iga 
koolipoiss selles seiklusloos 
kannab endas unistusi ja on 
täis pealehakkamist nende 
eest võideldes. Kaasahaarav 
lugu räägib ungari nooruki-
test, kes mänguplatsi lahin-
gutes kannavad ideed kodu-
maa iseseisvuspüüdlustest.  
Pal-tänava poiste ja Botaa-
nikaaia punasärkide võitlus 

saeveski krundi pärast pani 
kaasa elama, mõtlema aust 
ja sõprusest ja sellest: “...mis 
on õieti see elu mille, kord 
kurvad, kord rõõmsad, aga 
alati võitlevad teenijad me 
kõik oleme.”(F. Molnar)

Etendused toimusid ka-
hel päeval, esmaspäeval 
ja teisipäeval. Kuressaare 
Gümnaasiumist käisid es-
maspäevasel etendusel 6A, 
6B ja 4B kl. Pärast etendust  
kuuldud muljetest võis järel-
dada, et etendusega jäädi ra-
hule. Vaatamata selle kurva-
le lõpule. 

Loodame, et huvitava ja 
kaasahaarava teatrielamuse 
said kõik kohalviibijad hoo-
limata sellest, et mõni põ-
hikooli-ealine õpilane ei tea 
midagi kõige elementaar-
sematest teatris käitumise 
reeglitest.

Liis Lepik ja Birgit Verbitski, 
�a klass

Auhind üleriigiliselt käsitöökonkursilt
�8. veebruaril 2008 toimus 
Tallinnas Eesti Käsitöö 
Maja rahvakunstigaleriis 
kooliõpilaste käsitöökon-
kursi „Kingitus sõbrale“ 
autasustamine.

Konkurss „Kingitus sõb-
rale“ oli Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liidu, Eesti Käsitöö-
õpetajate Seltsi AITA ning 
Eesti Tööõpetajate Seltsi esi-
mene ühisprojekt, eesmär-
giks käsitöö propageerimine 
laste ja noorte hulgas.

Konkursil osalesid kooli-
õpilased 1. -12. klassini.

Kokku laekus lõppvõist-
lusele ligi 200 tööd üle Ees-
ti (esindatud olid Harjumaa, 
Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõ-

gevamaa, Järvamaa, Põl-
vamaa, Pärnumaa, Rapla-
maa, Saaremaa, Tallinn, 
Tartu, Viljandimaa ning Võ-
rumaa koolid ja huvikoo-
lid), millest valis žürii välja 
14 võidutööd, 5 eripreemiat 
väärivat tööd ning 84 ära-
märgitud tööd. Väljavalitud 
tööd on eksponeeritud näi-
tusel 6.- 25. veebruarini Eesti 
Käsitöö Majas (Tallinn, Pikk 
tn 22) ning nendest on koos-
tamisel veebikataloog.

Õnnitleme meie kooli 8b 
klassi õpilast Livia Matt´i, 
kes saavutas konkursil au-
hinnalise koha.

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitöö-ok juhataja

23. veebruaril toimus 
maakonnas geograafiaolüm-
piaad. Osalejaid oli üle maa-
konna kõikides klassides 
väga palju -  põhikooliosas 
kokku 77 ja gümnaasiumi-
osas 40 õpilast, konkurents 
tihe, punktisummade vahed 
väga väikesed.

Kiitus kõikidele osaleja-
tele!

Põhikooliosas jõudsid esi-
mese kümne hulka

7. klassist Mihkel Aavik 
8. - 9. koht. 9. klassist Janno 
Tilk 6. - 7. koht.

Gümnaasiumiosas jõudsid 
esimese kuue hulka

10. klassist Elisabet Arge 
2. koht, Marti Kolk 4.koht, 
Mare Kiider 5. koht, Aivo 
Põlluäär 6. koht, 11. klassist 
Rauno Ling 1. koht, Urmo 
Saar 2. koht, Lauri Leesmaa 
3. koht, 12. klassist Edgar 
Koppel 1. koht, Kusti Lem-
ba 3. koht,  Immo Ilmjärv 4. - 
5. koht, Jako Niit 4. - 5. koht

Malle Tiitson, 
geograafiaõpetaja

Meie koolis on häid kõne-
lejaid!

18.10 toimus Kuressaa-
re Raekojas maakonna kõ-
nevõistlus, kus osales ka 10 
õpilast KGst. I vooru põh-
jal valiti välja parimad kõne-
lejad, kes pääsesid edasi fi-
naali. Meie kooli esindajatest 
pääsesid 12 finalisti hulka 
edasi Elina Kadaja, Uku-Ras-
mus Lind , Jaana Kurgpõld, 
Marko Mereäär ja Kadri Pa-
jumaa. Võistlus oli tasavägi-
ne ja lõpptulemusena pää-
sesid esimese kolme hulka 
Elina Kadaja põhikoolist ( 3. 
koht) ja Marko Mereäär  (2. 
koht) ja Kadri Pajumaa (3. 
koht) 

Palju õnne! Olite kõik 
head kõnelejad!

Marit Tarkin, 
tähelepanelik kuulaja 

Lühidalt
Meie KG, 27. veebruar 2008


