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Lk. 2
Mees on parem olla 
kui naine? Vilistlased 
väitlesid naise kasuks Lk. 3

Pool on möödas ja 
pool seisab ees- 11. 
klassid tegid ajalugu! Lk. 4

Meie parimad õppijad 
II õppeveerandil - teh-
ke järgi!!!

Juht tänab

Lühidalt

Meie kooli maakonna 
keemiaolümpiaadil esinda-
nud õpilasi ning nende ju-
hendajaid õp. Eneli Vaharit 
ja õp. Marju Kirssi.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakond

Keemiaolümpiaadist
10. klasside arvestuses 

2. koht Livia Matt (10.b). 3. 
koht Karmen Olesk (10.a). 4. 
koht Kai Kreos (10.c). 5. koht 
Loore Paist (10.b) Kõigi ju-
hendaja õp. Eneli Vahar

11. klasside arvestuses 1. 
koht Jorgen Holm (11.d)

12. klasside arvestuses 
3. koht Karl-Kristjan Raik 
(12.a) ja 4. koht Taavi Sonets 
(12.a). Nende õpilaste juhen-
daja õp. Marju Kirss.

Palju õnne teile!
Reene Kanemägi, 

loodusteaduste osakond

Sünnipäevad
Töötajad

Kaja Puck 7.2*

Tänan kõiki üleriigilisel 
solistide ja duettide konkur-
sil osalenud õpilasi ja nen-
de juhendajaid Pilvi Karu, 
Laine Lehtot, Helle Ran-
da ja Mai Randa. Pakkusite 
rohkesti kauneid muusikali-
si hetki!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Kui Ivar palli surus, võis pidu alata
Neljapäeval kell 19.00 

kohtusid spordihoone korv-
pallisaalis Kuressaare Güm-
naasium ja Saaremaa Ühis-
gümnaasium. Publik hakkas 
saali kogunema juba natuke 
peale kella kuute ning kel-
la seitsmeks, kui pall män-
gu visati, polnud tribüünil 
enam ühtegi tühja kohta. 

Enne mängu oli peafavo-
riit võidule muidugi SÜG, 
kuid sellest hoolimata ei läi-
nud KGlased mängu kaota-
ma. Mõlemad meeskonnad 
alustasid rabedalt ning vis-
kasid palju mööda. Esime-
sena leidis viskekindluse 
SÜGi meeskond, kuid KG-
d hoidis esimesel veeranda-
jal vee peal Magnus Kolk. 
Sellest hoolimata õnnestus 
SÜGil esimene veerandaeg 
kolme punktiga võita. Teist 
veerandaega alustasid meie 
poisid hästi ning poolajaks 
juhiti SÜGi ees kahe punk-
tiga. Vaatamata heale esitu-
sele, tabas meid ka esimene 
kaotus. Nimelt algviisikus 
alustanud Mart Kolk pi-
di 5 veaga mängust lahku-
ma. Vaatamata sellele pak-
kus kolmas veerandaeg KG 
fännidele suurt rõõmu. Lõ-
puks ometi hakkas tabama 
Ivar Pitsekihh, ning KG juh-
tis enne viimast 10 minutit 
10 punktiga. Tundus juba, 
et võit on kotti pistetud, ent 
ometi suutis SÜG veelkord 
mängu tagasi tulla. 5 minu-
tit enne lõppu oli meie edu 
sulanud 4 punktile, kuid lä-

hemale enam neid ei lastud. 
Veidike üle kahe minuti oli 
veel mängida, kui Ivar su-
rus palli pealt. Nüüd oli võit 
selge. Alguses lärmakamad 
SÜGi fännid vakatasid, ning 
KG fännide pidu võis alata. 

Järgmisena võistlevad 
KG ja SÜG omavahel 13. 
märtsil võrkpallisaalis.

Mairo Tänav Tänak, 
11A klass

Endel Tustit juhiseid andmas. Foto: Raul Vinni, Oma Saar

Kristiina Purga võitis vaba-
riikliku moekonkursi

23. jaanuaril 2010 toi-
munud vabariikliku moe-
konkursi Kiili Moeshow  
teemaks oli sel aastal Nuku-
maja. Võistlus toimus kahes 
kategoorias: nooremad (kuni 
16-aastased) ning vanemad 
(16-27-aastased).

Vanemate kategoorias 
osales 11 kollektsiooni. Esi-
mese koha saavutas meie 
kooli 12. kl õpilane Kristii-
na Purga kollektsiooniga 
“Voodoo”.

Palju õnne!
Raili Kaubi, 

kunstiosakonna  juhataja
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Algavad kooli meistrivõistlused  
tütarlaste korvpallis

Mängud toimuvad alates 
3. veebruarist  2010. a kolma-
päeviti algusega 16.00 kooli 
võimlas.

Mängude algus on kell 
16.00,  16.45  ja 17.30.

Igas võistkonnas võib ol-
la kuni 9 mängijat. Võistkon-
dadele on soovitav  ühte vär-
vi võistlussärgid.

Kohtumine koosneb 4 
veerandajast. Iga veerand-
aeg kestab 6 minutit.

Iga klass on kohustatud 
tulema  mängule 1 kohtuni-
kuga.  Kui kummalgi  klassil 
ei ole kohtunikku, siis män-
gu ei toimu.

Kui võistkond ei ilmu 
mängule ettenähtud ajal, 
kõrvaldatakse ta turniirilt ja 
kohal olnud võistkond saab 
võidu 50:0.

Mängude täielikku ajaka-
va saab vaadata võimla ees 
stendilt.

Ajakava:
3. veebruar      Kell 16.00  

12.B - 10.B,    kell  16.45  10. 
C – 11.A,   kell 17.30 11.C – 
11.B

10. veebruar kell 16.00   
12.B – 1.1A,  kell  16.45  
10.A  -  11.D,  kell 17.30   
10.C - 10.B

Riina Kuusk, 
võistluste peasekretär 

Sirje Metsküll, 
võistluste peakohtunik

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Minifilmide festival.
2. Öpilasabi ümarlaud.
3. Öpilasvahetus.

Otsused:

1. Minifilmide festivali 
plakatid koos filmiteemade-
ga ilmuvad peagi kooli.

Lisainfo ÖE likmetelt.
2. Öpilasesindus külastas 

Öpilasabi ümarlauda.
3. Öpilasvahetuse asjade 

üleandmine toimub reedel, 
5. veebruaril kell 15.00 Ku-
ressaare Kultuurikeskuses. 
Köigil huvilistel kohal olla.

NB! Öpilased, tehke oma 
garderoobikapid korda, nii 
seest kui ka väljast!!!

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

Väitlus sütitab kirgi

Neljapäeval, 28. veebrua-
ril ei toimunud 11. klassidel 
mitte just tavaline sotsiaal-
suuna tund. Nimelt külas-
tasid tundi meie kooli vi-
listlased Fred Siimpoeg ja 
Holger Part, kes on samu-
ti meie koolis väitlust õppi-
nud. Kuid siiski ei jäänud 
ka Fred ja Holger niisama 
kõrvaltvaatajateks. Nemad-

ki pandi väitlema. Ilma iga-
suguse ettevalmistuseta anti 
Fredile ja Holgerile ülesan-
ne väidelda teemal "Mees on 
parem olla kui naine". Neile 
osutasid vastupanu 11. klas-
si tüdrukud ja kaasväitlejaks 
said nad meie väitlusrühma 
ainukese meessooesindaja 
Kristjan Lemberi.

Hoolimata poiste suu-

remast väitluskogemusest, 
osutus väitlus väga tasavä-
giseks, humoorikaks ja huvi-
tavaks - just selliseks, nagu 
üks meeldejääv väitlustund 
olla võib.

Mari Jõgi, 
väitluse kohtunik, 11D klass

Noormeestevõistkond koosseisus Holger Part, Fred Siimpoeg ja Kristian Lember  arvasid kindlalt, et naine on parem olla

Puudumistõenditest
Terviseameti peadirektor 

Tiiu Aro selgitas puudumis-
tõendite väljastamisega seon-
duvat:

Perearstil ei ole kohus-
tust väljastada koolist puu-
dumist tõendavat dokumenti, 
küll aga peab perearst lapse-
vanema soovi korral väljas-
tama väljavõtte tervisekaar-
dist, st tõendava dokumendi, 
et laps on olnud haige, pöör-
dunud tervishoiuteenuse osu-
taja poole ja perearst või pere-
õde on last ravinud. 

Arst ei saa keelduda soo-
vituste andmisest haiguse-
järgse perioodi režiimi osas, 
kui see on haiguse iseloo-
mu tõttu vajalik. Juhul, kui 
laps on koolist puudunud ja 
ei ole haigestumisel perearsti 
või pereõe poole pöördunud, 
siis üldarstiabi osutaja mingit 
tõendit lapsevanemale väljas-
tama ei pea ega saa.

P.S. Kooli sisekorra ees-
kirjadest väljavõte.

3.19 Õpilase puudumi-
sest on lapsevanem kohusta-
tud klassijuhatajat teavitama 
puudumise esimesel päeval. 
Puudumisele järgneval koo-
lipäeval esitab õpilane klassi-
juhatajale vormikohase teati-
se õpilase puudumise kohta. 
Puudumisel kolm või enam 
päeva esitab õpilane arsti-
tõendi.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Teated
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Igal linnul oma laul 
29.-30. jaanuaril toimus 

SÜGis traditsiooniliselt üle-
riigiline noorte solistide ja 
duettide konkurss, mis see-
kord toimus juba 14. korda. 

Taaskord olen üllatunud, 
et meie väikese Eestimaa 
peal nii palju häid lauljaid on 
ja ikka väga suur hämming, 
et nad kõik ühe saare peale 
ära mahtusid. Ja nii nad lõõ-
ritasid nii, et terve saar kajas. 
Noored üllatavad

Reedel kohale veeredes 
mõtlesin skeptiliselt, et miks 
mul on vaja põhikooli kuu-
lama minna. Nüüd mõistan 
– kuulasin visalt ära KÕIK, 
viimseni kui ühe laulja ning 
laulu, uhke tunne on. Aga – 
tasus ära. Minu meelest kõi-
ge tugevam ja ühtlasema 
tasemega vanusegrupp oli-
gi just 5.-6. klass. Tea, kas 
seepärast, et seal kõige vä-
hem osalejaid oli ja ei jõud-
nud tüütuks muutuda ning 
oli see ka ju esimene kont-
sert või sellepärast, et noo-
remad-väiksemad julgevad-
ki veel olla nemad ise, sest 
teatavasti on 7.-8. klass kõi-
ge hullem iga. Kuigi ma vä-
ga ei usu, et sealsed noored 
puberteediiga väga valusalt 
läbi põevad. Olles millelegi, 

antud juhul laulmisele, va-
bariigitasemeliselt pühen-
dunud, pole vist aega olla 
hull pubekas. Aga mine sa 
tea, võib-olla on see minu 
helesinine unistus ja pette-
kujutelm tänapäeva korrali-
kest noortest. 

7.-9. klassis oli ka pärle. 
Aga ma vist olin siis nii vä-
sinud, et ootasin hoopis ka-
bareed. Tase oli veidi kõiku-
vam kui 5.-6. klassis. 
Mu puudutatud maitsemeel

Järgmine päev värske-
na kuulama minnes olid oo-
tused kõrgel – kõige-kõi-
gem vanusegrupp ikkagi. 
Eakaaslased, üllatage mind! 
Ei üllatanud väga. Üks asi 
on hästi laulmine, mida nad 
kõik kahtlemata tegid. Para-
ku sellisel konkursil hakkab 
olulist rolli mängima isuku-
pärasus või selle puudumi-
ne. Väga-väga mitmetel seda 
kindlasti oli, aga ma ootasin, 
et keegi mind üllataks. Ma ei 
teadnud ise ka päris täpselt, 
mida ma ootan, aga mul oli 
päris tüdimus peal nendest 
hästilaulvatest ja häält elu 
hinna eest demonstreeriva-
test peamiselt neidudest. Tõ-
si, noormehi oli terve kon-

kursi peale küll väga vähe, 
gümnaasiumiosas näiteks 
kõigest viis. 

Ja nii ma siis ootasin ja 
ootasin ja ootasin.. kuni lõ-
puks, eelviimase lauluga 
see tuli – plaks! ja pea selge.  
Nüüd ma julgen täiesti kind-
lalt väita, et lihtsuses peitub-
ki võlu ja seda päris tõsiselt. 
Kui möödunud aastal mind 
võlus üks duett, kus tüüpi-
lise kriiskamise ja hääleula-
tuse näitamise asemel so-
sinal ja vaoshoitult lauldi, 
mõistsin, et mulle sümpa-
tiseerivad sellised esitused 
palju rohkem kui karjumi-
sed-kriiskamised, mis ena-
mik inimestele külmaväri-
nad ihule toovad. Nii oli ka 
selle esituse puhul – see oli 
nii lihtne ja loogiline ja loo-
mulik ja ma esimest kor-
da nägin nende kahe päeva 
jooksul, kui väga ikka võib 
nautida tehtavat. Õnneks 
pärjati toda lauljat ka õig-
laselt, ka minu maitsekoha-
selt. Maitse asi!

Lõputseremoonia oli 
meeliülendav ehk emot-
sioone põrandast laeni. Sa-
mal ajal, kui Toomas Voll 
saali eesotsas juhendajate 
nimel kõnet pidas ja nalja 

Vabariigi parimad 
14. üleriigilisel solistide 

ja duettide konkursil esin-
dasid KG huvikooli Inspira 
Greete Paaskivi, Reet Kop-
pel, Kristiin Koppel, Kristi-
na Liiv, Mirjam Tenno, Gre-
te Paia, Kärt Männa, Hanna 
Martinson, Linda Lapp, Ka-
trina Aaslaid, Marit Kiiker, 
Sass Pääsk, Elisa Avik, Anett 
Sirgo, Risto Paiste, Hele-
na Pihlas, Sander Sepp, Kei-
di Saks. Kuressaare muusi-
kakooli esindas Anli Luup. 
Suured tänud tublidele abi-
listele Meeri Martinsonile, 
Maarja-Liis Mereäärele ja 
Mareli Otsale.

Žürii (Hanna-Liina Võ-
sa, Kristel Aaslaid, Mare 
Väljataga, Sirje Medell, Ur-
mas Lattikas, Karol Kuntsel,  

Antti Kopliste) poolt auhin-
nati laureaate igas vanu-
seastmes ja duettides 1.-6.
kohani. Saarlastest osutus 
edukaimaks Kristiin Kop-
pel (juh. Pilvi Karu), kes 
saavutas 5.-6. kl vanuseast-
mes 5. koha. 4. koha saa-
vutas Heldur Harry Põlda 
(juh.Pilvi Karu), kes õpib ju-
ba aastaid Tallinna Muusi-
kakeskkoolis. SÜG-i kooli-
teatri Kreputlased lavalise 
sarmikuse eripreemia pälvis 
Hanna Martinson (juh.Pilvi 
Karu).

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Suur tänu kõigile juhen-
dajatele ja osalejatele!

Tiia Leppik,  
huvikooli Inspira direktriss

1.-2. klasside 
parimad ainetundjad 
kooliolümpiaadidelt
Eesti keel:

1. klassis: I koht - Jana-
ri Mõlder; II koht - Käthy 
Kiik; III koht - Merili Tuvi

2.klassis: I koht - Rahel 
Kirs; II koht - Kendra Rand; 
III koht - Gerly Ots

Matemaatika:

1.klassis: I koht - Jana-
ri Mõlder; II koht - Sigrid 
Kaevand ; III koht - Andres 
Kask

2. klassis: I koht - Kendra 
Rand; II koht -Natali Kop-
pel; III koht - Laura Nook

Looduõpetus:
1. klassis: I koht - Andres 

Kask ; II koht - Janari Mõl-
der; III koht - Merzeede Liis 
Ork

2. klassis: I koht -  
Rahel Kirs; II koht - Mar-
garet Trumm; III-IV koht -  
Mariann Rehesaar ja Tim-
mo Toll

Täname kõiki olümpiaa-
didel osalejaid ja kiitus võit-
jatele!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

viskas ning saali esiots naer-
da vihtus, oli saali tagumi-
ne ots vapustatud ühe neiu 
minestamisest. Küll joos-
ti välja vee järele, küll joosti 
vaatama minestajat. Otsus-
tasin jääda tolerantseks ja 
teha nägu, et mina pole mi-
dagi näinud, ise silmanur-
gast piiludes, kas kõik ikka 
kontrolli all on. Oli. Show 
jätkus. Hõigati välja kõik-
sugu isiklikke preemiad, ja-
gas žürii eripreemiaid ning 
lõpuks (tegelikult üllatavalt 
kiiresti) asuti kõige tähtsa-
mate kohtade juurde. Mul 
oli äärmiselt kahju, et ka-
vad koju jätnud olin, oleks 
olnud vähe adekvaatsem 
vaadata kavast, mida kee-
gi pärjatu laulis ja selle jär-
gi nime-näo-laulu kokku vii-
nud, aga niipalju, kui kokku 
viia suutsin tundus mulle, et 
tõepoolest, maitse asi – žürii 
otsusest olin päri vaid 5.-6. 
klasside esikuusikuga ja 10.-
12. klasside esi- ja kuuenda 
kohaga. 

Jah, tõepoolest, ega mi-
dagi – maitse asi!

Meelt avaldas

Triin Kand, 12C
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Pool sai läind, ent pool on alles...

33. lend tähistas 28. jaa-
nuaril „ekvaatorit“ ehk päe-
va, mil pool väärtuslikust 
gümnaasiumiajast seljata-
ha sai. Tahtsime seda päe-
va ikka kuidagi tähistada, 
ideid oli mitmeid, lõpuks jäi-
me rahuliku pärastlõunava-
riandi juurde. Kõige tähtsam 
ürituse juures oli meie jaoks 
see, et igapäevase koolisagi-
na sees saada korraks kokku 
ainult oma lennu inimeste-
ga, võtta hetkeks aeg maha 
ja mõelda selle üle, et pool 
gümnaasiumis oldud ajast 
on juba möödas. Õnneks 
süstis kogu üritus optimismi 
allesjäänud pooleks.

Ettevalmistuse juures 
olid tublid kõik klassid, mil-
le tulemusena üllatasid si-
senejat meeldivalt kaetud 
teelauad väikeste suupiste-
tega. Nummerdasime lauad 
ja iga siseneja võttis tassike-
sest selle laua numbri, mille 
taha sellel õhtul istus. Lend 
on suur ja nii oli mingigi või-
malus olla koos inimestega, 
kellega igapäevatoimetused 
sind kokku ei vii.

Õhtu juhatas sisse D-
klassi Rauli trummisoolo, 
mis laadis maha kogu päeva 
pinged samal ajal momendi 
olulisust  rõhutades. Seejärel 
võttis sõna õppealajuhataja 
Maidu Varik ja kus on tema, 
sealt ei puudu ka naljalt väi-
ke „Megaaju“. Samuti sellel-

gi korral. Nii võitjad kui ka 
teise ja kolmanda koha saa-
vutanud said Maidu Vari-
kult väikese meene, aga ka 
need, kes „olid ka tublid“. 
Vahepalaks laulsid A-klas-
si Risto ja C-klassi Keidi ühe 
ilusa laulu ja õhtu võis edasi 
minna külalisega, kelleks oli 
12. lennu vilistlane Tambet 
Kikas. Tema humoorikad 
meenutused oma kooliajast 
olid vahvad ja meeldisid 
vast küll kõigile. 

Õhtu tipphetkeks saab 
ilmselt pidada väikest taga-
sivaadet möödunule ja ker-
gemaid lubadusi tulevi-
kuks, mille oli meie lennu 
inimeste juttude põhjal kõr-

ge kunstilise vormiga teks-
tiks vorminud(ja mille meile 
ette lugesid Mairo A-klas-
sist, Mare-Li B-st, Ilmar C-
st ja Grete D-st) meie koo-
livend Ivar Piterskihh. Me 
tahame, et ta teaks, et ole-
me talle selle eest väga tä-
nulikud ja et kõigile meeldis 
tema luuleteos. Selle üriku 
loodame järgmisel aastal tu-
tipäeval kaevata lennu puu 
istutamise ajal juurtele kosu-
tuseks. Koosviibimise lõpus 
sai veel kaaslastega juttu aja-
da ja taustaks eelmise aast 
Eesti Vabariigi aastapäeva-
le pühendatud balli videot 
vaadata. Oli see ju meie len-
nu esimene ühine üritus.

Tambet Kikase, KG 12. lennu vilistlase   humoorikad meenutused kooliajast panid saali kaasa elama.

33. lennu inimeste an-
tud tagaside ütleb, et tege-
mist oli igati armsa ja toreda 
üritusega. Meeldis õhkkond, 
külaline, viktoriin, nimeta-
tud oli vägevat trummisoo-
lot ja seda, et Risto ja Keidi 
oleks võinud veel mõne lau-
lu laulda. Nii mõnigi arvas, 
et taoline üritus vääriks tra-
ditsiooniks saamist, ükskõik 
siis millises vormis.

33. lend tänab söökla ju-
hatajat Tiiut, kes lubas meil 
oma ürituse läbi viia koo-
li kohvik-söökla ruumides. 
Tänud õpetaja Laine Lehto-
le, kes tuleb ikka saatma kla-
veril meie laulurahvast. Ai-
täh Maidu Varikule meie 
tegevuses kaasa löömast ja 
veel kord tänu Ivarile meie 
argimõtetele  kõrgema lennu 
andmise eest. Tänud Tam-
bet Kikasele, kes oli nõus 
peale tööpäeva meiega jaga-
ma oma koolipõlve mõtteid 
ja mälestusi. Tänud tublide-
le kaaslastele, kes keetsid ja 
küpsetasid ning katsid tore-
da laua. Ja kõige suurem tä-
nu neile, kes olid kohal, et 
luua see tore õhkkond ja tur-
gutada teadmist, et ikka on 
tore olla koos inimestega, 
kellega juba pooleteist aasta 
pärast jagad  ühist saatust – 
olla KG 33. lennu vilistlane.

33.lennu nimel klassijuhataja 
Ave Jõgi

Mida siis 11ndikud meenutasid ja  milliseid lubadusi tulevikuks välja andsid ?
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Leiutajad parandavad elukvaliteeti!

Kristel Sepp

Kristel Sild

Mairo Tänav
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee
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Malle Tustit

1A: Liisa Alpstål*, Kätlin Hiiuväin*, Sharlee Järvelaid*, Sofia Maria Martin*, Harald Nurmik*, 
Merzeede Liis Ork*, Rauno Paja*, Kätriin Põld*, Liisabel Rang*, Victoria Rosing*, Markus Salundi*, 
Anna Lee Schiff*, Karl Oliver Sepp*, Richard Tamsalu*, 1b: Hannabel Kaal*, Elena-Liis Lember*, Lotta 
Meet*, Mikk Meisterson*, Bret Nepper*, Joosep Praks*, Merili Tuvi*, 1c: Mari Kallasmaa*, Martin 
Kamm*, Ervin Kubits*, Sandra Kuusk*, Anni Lember*, Karoliina Murd*, Agur Pihlas*, 2A: Sander 
Berens*, Jan Robin Lauk*, Rebeca Lember*, Diana Ley*, Maria Mändmaa*, Grete Neilinn*, Karl Sirel*, 
Gretten Vaga*, Jan-Erik Vahter*, Peeter Kaju, Marcus Kask, Kendra Rand, Mariann Rehesaar, 2b: 
Katarina Bortnikov*, Maike Kadaja*, Jaanis Kannik*, Märten Lehto*, Sten-Erik Liiv*, Tregetter Ling*, 
Raul Mets*, Laura Nook*, Eliisa Täht*, Kert Kivi, Sten Kongas, Merilyn Tenno, Silver Vahstein, 2c: 
Rahel Kirs*, Natali Koppel*, Karen Lopp*, Merilin Mälk*, Gerly Ots*, Getriin Teär*, Timmo Toll*, 
Margarete Trumm*, Joonas Õispuu*, Sandra Aav, Kristiine Saart, 3A: Kerstin Tang*, Laes Oskar Raun*, 
3b: Karl Jõgi*, Liis Keel*, Marten Prei*, Lisette Mildret Rang*, Hanna Tammel*, Hanna Haramaa, 
Joosep Laus, 4A: Hendrik Lillemets*, Patrick Lomp*, Agnes Paju*, Karl-Romet Uljas*, Mona Schiff*, 
Kristin Kask, Oliver Lember, Sven Mihkel Lember, Daigi Lest, Georg Mäeots, Sandra Pilter, Triine 
Puppart, Hendrik Putk, Morten Raamat, Ann Suurhans, Kettli Tamm, Kristian Vazinski, 4b: Kadi 
Riin Kanemägi*, Kristjan Mäeots*, Mari Tiitson*, Toomas Heinsaar, Artur Kadarik, Artur Leivategija, 
Margaret Naaber, Märten Opp, Cristo Prostang, Kateriine Püüa, Karl Kevin Rüütel, Grete Salumägi, 
Merlin Sepp, Karl Jakob Toplaan, Carmen Verhovitš, 5A: Grete Kaal, Isabell Kasesalu, Henri Kelder, 
Liis Kubits, Karolin Kärm, Merit Lehtsalu, Vaiko Oder, Claudia Rahnel, Sander Tiits, Brigita Tool, Triin 
Truumure, 5b: Greete Paaskivi*, Kristiina Takkis*, Kusti Aavik, Martin Erlenbach, Katrin Kane, Eliisa 
Maria Kattai, Richard Kesküla, Kaur Kuusk, Caroly Käspre, Anna-Maria Lest, Risto Lillemets, Markus 
Koert, Gerli Nelis, Ago Oll, Sanna-Marcelle Ots, Ingrid Pruunlep, Tauri Põldema, Harlis Siinor, Minni 
Tang, Sandra Teras, Carina Vahar, 6a: Mairi Kaseorg*, Diana Kasesalu*, Cäroly Kirs*, Gert Mandel*, 
Eliis Mets*, Sander Tamm*, Lisete Jõema, Rait Kangur, Kirsti Kask, Kristo Kask, Deelia Kuusnõmm, 
Kristina Liiv, Martin Meerits, Hanna-Liis Mitt, Kätlin Mägi, Siret Mägi, Kristine Trei, Henry Viirmäe, 
Johanna Maripuu, Maria Pihlas, Blanche Siirak, 6b: Gert Tammel*, Stella Soosaar*, Marie Erlenbach, 
Sten-Geir Kuning, Gedli Lest, Helmi Lõhmus, Kaisa Maimann, Meeri Martinson, Raili Ots, Sigrid Palts, 
Loore Pihlas, Kristel Sepp, Joosep Soon, Siiri Sünd, Greta Virves, 7A: Meelika Seppel*, Karl-Martin 
Lember, Reimo Link, Birgit Pulk, Heleri Sepp, Krislin Soon, Tristan Tamm, Karmen Tamsalu, Laura 
Põder, 7b: Joanna Kajak, Hedi Kereme, Annaliis Lehto, Trevor Ling, Morten Mägi Ravn, Sissel-Maria 
Mägi, Priidu Saart, Mirjam Tenno, 8a: Riin Nõukas*, Grete Paia*, Birgit Verbitski*, Aili Allas, Anneli 
Antsmaa, Jane Kaju, Kertu Laasma, Liis Lepik, Minni Meisterson, Laura Oolup, Brenda Rauniste, 
Merily Sepp, Kelly Talvistu, Getter Vaha , Kati Vahter, Vahur Varris, 8b: Marleen Kubits, Janet Lõbus, 
Silver Ringvee, Sten Rosljuk, Lilian Truu, Kertu Leesmaa, 9a: Kristiina Avik, Eliise Kõiv, Hanna-Liisa 
Luik, Riin Oeselg, Sten Pirn, Merili Põldema, Kevin Schultz, Johanna Sepp, Steven Sullakatko, Lisette 
Toplaan, Ulvar Vahter, Margot Väli, Kristi Reinfeldt, 9b: Mihkel Aavik, Renate Aavik, Klair Kivi, 
Maris Kõrgesaar, Denis Losnikov, Getter Must, Kaisa Silluste, Juulia Tšekman, Sandra Tulk, Liselle 
Õunapuu
* koondhinne ainult „5“
1.kl. Koondhinne vaid „5“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
4.-9.kl. Koondhinne „5“ või „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
2.-3.kl. Koondhinded „5“ või üks „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
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1a 23 22 100 95,7
1b 24 24 100 100
1c 24 23 100 95,8
2a 24 19 100 79,2
2b 24 21 95,8 87,5
2c 24 23 100 95,8
3a 24 13 100 54,2
3b 24 18 100 75,0
1.-3.kl 191 163 99,5 85,3
4a 25 17 100 68,0
4b 24 15 100 62,5
5a 24 12 100 50,0
5b 24 21 100 87,5
6a 28 22 100 78,6
6b 27 15 100 55,6
4.-6.kl 152 102 100 67,1
7a 27 9 92,6 33,3
7b 26 8 96,2 30,8
8a 27 16 92,6 59,3
8b 30 6 86,7 20,0
9a 33 13 93,9 39,4
9b 34 10 88,2 29,4
7.-9.kl 177 62 91,5 35,0
1.-9.kl 520 327 96,9 62,9

Õppetöö 
tulemused 
2. veerandil

Märkus: õppeeduku-
se %, s.o. vähemalt rahulda-
valt edasijõudvate õpilaste 
protsent õpilaste üldarvust. 
Kvaliteedi %, s.o. hindele "5" 
ja "4" õppivate õpilaste prot-
sent õpilaste üldarvust. 

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

II õppeveerandil väga hea ja hea 
õppeedukusega õpilased

Lühidalt
29. jaanuar - 1. veebruar 

viibisid 6 Kuressaare õpilast 
Mudel Euroopa Parlamendi 
tegemistes, mis vältas kolm 
esimest päeva Tallinna 21. 
koolis ja päädis esmaspäeval 
Riigikogus täiskogu istungu-
na. Meie koolist osalesid seal 
Elise Eimre, Riin Maripuu, 
Sandra Tiitson, Ivar Piters-
kihh, Taavi Meier ja Mardo 
Niinep. Nende ettevõtmis-
test saate lähemalt lugeda ju-
ba järgmisest lehest.

Madli-Maria Naulainen


