
��������������������������������� ������������ ����������������

Maakondlik etlejate konkurss 
Kuressaare Gümnaasiumile edukas

27. jaanuaril toimus Ku-
ressaare Linnateatris Saare 
Maakonna etlejate konkurss. 
Kohale oli tulnud 61 etlejat 
4.- 12. klassini. Kõige suu-
rem oli osavõtjate arv kõige 
nooremas (4.-6. kl.) vanuse-
astmes – üle kolmekümne. 
Luuletuse ja proosapala esi-
tajaid hindas kolm erinevat 
žüriid (kokku 10 inimest) 
kolmes vanuseastmes. 

KGst osalesid konkursil 
kuusteist õpilast: 4.-6. klass 
Anti Adosson, Hanna Mar-
tinson, Elina kadaja, Kris-
tel Sepp, Henry Kaus, Sass 
Pääsk, Juta Altmäe; 7.-9. 
klass Liisa Vipp, Liis Enson, 
Heli Vaher; 10.-12. klass He-

lena Pihel, Priit Sepp, Mary 
Tamsalu, Kätlin Maidra, Bir-
git Poopuu ja Tarmo Han-
son 

Kõigi vanuseastme žüriid 
kiitsid osalejaid, rõhutades, 
et on suur oskus anda teks-
ti publikule edasi nii, et see 
hinge jõuaks. Välja toodi ka 
üks probleem: kahe erineva 
pala vahele peaks ikka väi-
kese hingamispausi ka jät-
ma, siis on publikul parem 
jälgida. Selleaastane etlejate 
konkurss oli KGle edukas: 
kolmest Grand Prixist jõudis 
meie majja kaks – keskmi-
ses vanuseastmes Liisa Vipp 
(juhendaja M. Laurson), va-
nemas vanuseastmes Priit 

Sepp; üheksast laureaadi-
tiitlist kaks – vanemas va-
nuseastmes Mary Tamsalu 
ja Helena Pihel (kõigi juhen-
daja M. Tarkin); kuuest eri-
preemiast üks – Elina Kada-
ja nooremas vanuseastmes. 
Auhinnatute hulka jõuds-
id Saaremaa kuue kooli õpi-
lased.

Vabariiklik konkurss toi-
mub sel aastal veebruari lõ-
pus Viljandis, nii et hoiame 
pöialt meie esindajatele!

Järgmine etlejate mõõdu-
võtmine toimub aprilli algu-
ses, siis on vendade Liivide 
luulekonkurss. 

Merle Rätsep,
konkursi korraldaja 

Tantsuprogramm ”Muusi-
kal? Muusikal! Muusikal...” 
KG aulas.

Kolmapäeval, 11. 
veebruaril kell 15.00 on kõi-
gil võimalus näha Kuressaa-
re Gümnaasiumi aulas C. 
R. Jakobsoni nim. Gümnaa-
siumi balletistuudio (Viljan-
dist) ja “Sinilind” (Tartust) 
kirevat tantsuprogrammi 
“Muusikal? Muusikal! Muu-
sikal...”

Pileti hind: 15.- EEK, pile-
teid müüakse kohapeal, pool 
tundi enne kontserdi algust!

Inge Jalakas,
huvijuht
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Õpilaste sünnipäevad

Raivo Vips 10E 05.02
Kerli Vaga 10A 05.02
Tiina Seppel 6B 05.02
Adeele Rassel 6A 05.02
Joosep Lukk 10D 06.02
Helena Vaher 8D 06.02
Liis Teresk 8D 06.02
Kristi Orb 7C 07.02
Mari-Liis Tulk 5B 07.02
Age Antonenko 3B 07.02
Hanno Nelis 6A 08.02
Brita Mänd 10C 08.02
Sanna Vahter 4B 08.02
Kertu Laasma 2A 08.02
Kalmer Laine 9B 09.02
Madis Reinart 10E 10.02
Armin Hometśko 7B 10.02
Kaari Uus 5C 10.02
Anli Luup 2B 10.02
Horre Hommik 12A 11.02
Katri Rauniste 10B 11.02
Kaisa Silluste 3B 11.02

Töötajate sünnipäevad

Kaja Puck 07.02

Julge olla rõõmus, sest rõõm 
on kaunis nagu õitsev puu. Jul-
ge nutta, sest pisarad pesevad 
mõtteid nagu vihm lehti. Jul-
ge vaikida, sest muldki, millest 
saavad toitu juured, vaikib. 

 Lilian Andre

Teated

Pärast rõõmustavat võitjate väljakuulutamist Kuressaare Linnateatris 27. 01. 2004. Foto: Merle Rätsep
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VII üleriigiline noorte solistide ja 
duettide konkurss
30.-31.jaanuaril toimus 
Saaremaa Ühisgümnaa-
siumis VIII üleriigiline 
noorte solistide ja duettide 
konkurss.

Kuressaare Gümnaa-
siumi õpilastest osale-
sid konkursil solistid Tuuli 
Rand 7b (juhendaja L. Leh-
to/ S. Medell), Erko Niit 10b 
(juhendajaT. Paulus), Keete 
Viira 11c (juhendaja T. Pau-
lus) ja Elina Toompuu 12c 
(juhendaja S. Medell), duet-
tide arvestuses Kristi Juh-
kam 10e - Jane Vogt 10b 
(juhendaja M. Rand) ning 
Anette Turu 8a – Kaisa Kop-

liste SÜG (juhendaja L. Leh-
to/ S. Medell).

Kokku kuulati konkur-
sil 76 erineva laulja või due-
ti esinemist. 

Esinejaid hindas žürii 
koosseisus: Mare Väljataga, 
Maiken, Semy, Raivo Ser-
sant, Kerli Elvak, Kalmet 
Rauna, Liisu Ots, Rolf Roo-
salu. 

Selle aasta Grand 
Prix määras žürii Saa-
re Noorte Huvikooli laul-
jale Karl-Jörgen Viskusele 
(juhendajaP.Karu), erineva-
te vanuseastmete solistide ja 
ka duettide esikolmikus või-

dutsesid Ülenurme Muusi-
kakooli Laulustuudio õpi-
lased, kelle õpetaja Ursel Oja 
kuulutati ka konkursi pari-
maks juhendajaks. 

Kuressaare Gümnaa-
siumi õpilastele jagus hul-
galiselt eripreemiaid: Tuuli 
Rand – emotsionaalse esi-
nemise eest, Erko Niit – Sirje 
Medelli eripreemia ja  SÜG-
i algklassidelt sooja esituse 
eripreemia, Elina Toompuu 
– Eesti Ekspressi eripreemia.

Laine Lehto,
muusikaõpetaja

Karaokelaulude võistlus 
Neljapäeval, 12.02 toi-

mub meie kooli aulas  klassi-
devaheline karaokelaulude 
võistlus. Üritus toimub ju-
ba kolmandat korda ja na-
gu varem,nii ka sel aastal 5.-
12. kl. õpilastele. Toimumise 
aeg - 5 vahetunnil alates kl. 
10.45-st. Lõpetamine ja auta-
sustamine kl. 15.00.

Võistlusel võib osaleda 
igast klassist 1-2 võistlejat,kes 
esitavad etteantud selts-

kondlike laulude nimekir-
jast vabal valikul ühe kõi-
ge meelepärasema.Esinejaid 
võib aidata laval stiilne lii-
kumisrühm, kes võib refrää-
ni kaasa laulda.

Proove saab teha vahe-
tundide ajal aulas võistluse-
le eelnevatel päevadel.

Iga ladus ja arusaadav 
esitus teenib oma klassile 3 
punkti,millele lisanduvad 
žürii punktid. Žürii hindab 

laulu kvaliteeti, esinejate 
oskusi publikuga kontak-
ti saavutada,liikumisrühma 
olemasolul selle origi-
naalsust ning sobivust 
lauluga,riietuse stiilsust.

E e l r e g i s t r e e r i m i n e 
muusikute vaheruumis 6. 
veebruariks k.a.

Mai Rand,
muusikaõpetaja

KG-s olid külas Rootsi Televisiooni haridussaadete osakonna reporterid. Reporterid Victoria Broström ja 
Magnus Svensson teevad saadet noortest inimestest uutes Euroopa Liidu liikmesriikides. Kuressaares valmisid in-
tervjuud Pille Lodi (11B) ja Piret Puppartiga (12C), kes tutvustasid oma tegemisi koolis ja Kuressaares. Lisaks koh-
tub võttegrupp ka noortega Tallinnas ja Narvas. Saade on Rootsi TV kavas aprillis. Foto: Maidu Varik.

Füüsikaolümpiaad
Laupäeval, 31. jaanuaril 

toimus füüsikaolümpiaadi 
maakondlik voor. Ülesan-
ded ei olnud lihtsad. Tule-
mused olid järgmised:

8 klass: 2. koht Preedik 
Heinmaa, 4. koht Marko Elli, 
12. koht Arne Rannaoja.

9 klass: 6-7. koht Jaana 
Vaarmets, 8. koht Ats Pildre, 
9. koht Erki Elli.

10 klass: 4. koht Ivar 
Laes, 6. koht Kaimar Lomp, 
7. koht Jürgen Tuuling.

11 klass: 4. koht Rei-
no Külaots, 5. koht Tõnno 
Toompuu.

12 klass: 3. koht Reigo 
Timm, 4. koht Luigi Hein-
maa, 5. koht Arno Urgas.

Suur - suur tänu osale-
jatele.

    Hilja Metsmaa,
füüsikaõpetaja

Teisipäeval, 27. jaanuaril 
toimus meie kooli aulas 
järjekordne maakonna õpi-
lasansamblite konkurss.

10 ansambli seast valis 
žürii välja 7 tublimat, kes 
sõidavad 5.märtsil Jõgevale 
Saaremaad esindama. KG-st 
asus võistlema 5 kollektiivi, 
kellest vaid 5b ans (L.Lehto) 
ei pääsenud lõppvõistlusele.

Nooremas vanuseastmes 
esindab Saaremaad KG 4b 
ans (H.Rand), 6-7 kl vanu-
seastmes  meie 7b ans “Mi-
limali” (H.Rand), 8-9 kl va-
nuseastmes SÜG-i kvartett 
(M.Ausmees) ja Saare Noor-
te Huvikooli trio (P.Karu). 
Gümnaasiumis pääsesid 
edasi KG segaansambel 
(L.Lehto), KG “Hellena” 
(M.Rand) ja SÜG-i “Varsaka-
bi” (M.Ausmees).

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Teated

Igale klassile Sõbrapäeva 
postkast

Igal klassil on vaja nelja-
päevaks, 12. veebruariks val-
mistada sõbrapäevapostkast 
mõõtmetes 30x30x30 cm. 
Postkastina võib kasutada 
ka tavalist kingakarpi, millel 
on  klassinumber ja ava, kust 
kaardid sisse panna.  Post-
kastid tuua ÕE ruumi.

Mario Rauk,
11C klass
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Soeta endale Eesti Ühis-
panga ISIC Scholar kaart 
kiiresti ja tasuta!

Tähelepanu kõik noored 
vanuses 12 - 25 eluaastat! 
Kui Sul ei ole ikka veel Isic 
Scholar kaarti (rahvusvahe-
line õpilaspilet koos panga-
kaardiga), siis Eesti Ühis-
pank pakub sulle võimaluse 
see endale soetada nelja-
päeval, 5.02 kell 15.00 KG au-
las ja täiesti tasuta!

Selle kaardiga saab Ees-
tis üle 500 soodustuse, rah-
vusvaheliselt veelgi rohkem. 
Kaotada pole teil ju senti-
gi, ainult võita! Kaasa tuleb 
kindlasti võtta õpilaspilet 
ning kõigil eriti aga neidu-
del palutakse eelnevalt olla 
valmis kohapealseks pildis-
tamiseks!

Info tasuta ISIC-kaar-
di kohta leiad internetiaad-
ressilt: http://www.eyp.ee/
scholar.

Inge Jalakas,
huvijuht

Laupäeval, 31. jaanuaril 
toimus meie majas maa-
kondlik muusikaolüm-
piaad.

Osales kokku ühek-
sa õpilast. 7. klassi arves-
tuses said meie kooli 7b kl 
õpilased Jaana Asumets ja 
Kertu Koert vastavalt 4. ja 5 
koha. Nende juhendajaks oli 
Helle Rand.

Esikoha sai Orissaare 
Gümnaasiumi õpilane Kai-
sa Ling (Anne Kann), II ja 
III koha said Muhu Põhikoo-
list Mariin Ling ja Kaia Oi-
dekivi (Leena Peegel) 6. ja 
7.koht läksid SÜG-i õpilaste-
le Maarja-Linda Põld ja Ger-
ta Truverk (Riina Oeselg)

11. klassi vanuses olid 
võistlemas 2 meie tublit lau-
lutüdrukut: rohkem punk-
te kogus Meriliis Varilepp, 
Keete Viira sai II koha. Mõ-
lemad õpilased valmistas et-
te Laine Lehto.

Mõlema vanuseast-
me parimad lähevad eda-
si võistlema vabariikliku-
le olümpiaadile, mis toimub 
14. veebruaril Tallinnas Eesti 
Muusikaakadeemias.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

II koht EKSL’i võrkpallivõistlustelt

19-20. jaanuaril toimus 
Võrus EKSL-i B-vanusek-
lassi poiste võrkpalli fi-
naalvõistlus. Meie poisid 
võitlesid end novembris toi-
munud tsoonivõistlustel fi-
naali. Finaali pääses kuus 
võistkonda. Kaks olid Võ-
rust, Üks Rakverest, üks 
Pärnust, Türi ja meie. Nii, et 
kõik Eestimaa tuntud võrk-
pallikantsid olid esindatud. 
Saaremaal puhkenud gripi-
laine ei jätnud puudutama-
ta ka võrkpallipoisse. Nii 
mõnigi treening tuli vahe-
le jätta. Seega oli mängu-

vorm teadmata. Võistluseel-
ne treeningmäng oma saalis 
hajutas veidike kahtlusi. 

Esimene kohtumine Võ-
ru Kesklinna kooliga su-
jus hästi ja esimene võit 2:o. 
Teine mäng oli Türiga. Tü-
ri vastu mängu päriselt käi-
ma ei saanud. Oli häid mo-
mente, aga samas lagunes 
mäng käest. Tuli vastu võt-
ta kaotus 2:0. See oligi meie 
poiste ainuke kaotus. Üle-
jäänud vastased võide-
ti samuti tulemusega 2:0. 
Tasuks riputati kaela hõbe-
medalid.

Võistkonnas mängisid: 
Siim Kalaus 8a, Siim Põl-
luäär 8b, Madis Lepp 8d, 
Joonas Lõbus 8b, Markus 
Koppel 8b, Vaano Viik 8c, 
Tom Torn 8d. Et enamuse  
poiste vanus lubab ka järg-
misel aastal võistelda veel 
B-vanuseklassis, siis soovi-
me neile ja nende treeneri-
tele Anne Poopuule ja Ed-
gar Haavikule tugevat tahet 
treenida ja ootame häid tule-
musi ka edaspidi. 

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Medalimängud korvpallis
Kooli MV poiste korvpal-

lis on jõudnud medalimän-
gudeni. Kolmapäeval, 04. 
veebruaril kohtuvad pronks-
medali mängus kell 16.45 
võistkonnad BC TONKS 
BASKET ja BC BUFU. Seni 
kõik mängud võitnud BUFU 
kaotas poolfinaalis BC VIL-
MALE.18.00 kohtuvad aga 
esikoha mängus BC PORX ja 
BC VILMA. On oodata põ-
nevaid kohtumisi. 

16.00 alustavad aga koo-
li meistrivõistlusi korvpallis 
tütarlapsed.

Maakonna koolinoor-
te korvpalli MV noormees-
tele on jõudnud poole pea-
le. Meie poisid on pidanud 
kolm mängu. Oma saalis 
võõrustati esimeses män-

gus SÜG-i võistkonda. Sel-
les kohtumises jäime alla 
seitsme punktiga. Mängus 
ametikooliga olid meie poi-
sid selgelt paremad. Teine 
mäng SÜGi-ga toimus Spor-
dikooli  saalis. Oli tulnud 
palju kaasaelajaid. Tõotas 
tulla huvitav mäng, sest KG 
poisid olid end häälestanud 
kindlale võidule. Mängu al-
gus ei sujunud eriti, jäime 10 
punktilisse kaotusseisu. Siis 
hakkasid end  ja oma män-
gu leidma Karel Kundrats 
,Mihkel Kõrgesaar, Jürgen 
Part, Karel Miil jt. Teisel 
poolajal sujus pinev mäng 
paremini ja kui kõlas lõpu-
vile olid meie poisid 10 pun-
tiga mängu võitnud. Seega, 
kahe mängu kokkuvõttes 

+3-ga peal. Kõik poisid, kes 
väljakul käisid, andsid see-
kord endast parima. Ei 
tehtud suuri apse ja mängiti 
võitluslikult. Oli tunda head 
meeskonna mängu.  Kuna 
mängitakse iga võistkonna-
ga kaks korda, üks kodusaa-
lis, teine vastaste kodusaalis 
ja kahe mängu tulemused lii-
detakse, siis ei ole lõplik seis 
veel teada. Ees on veel mäng 
Ametikooliga nende saalis 
ja kaks kohtumist Orissaa-
re Gümnaasiumiga. Soovi-
me meie poistele eelseisva-
teks mängudeks täpset kätt 
ja kindlat häälestust eelseis-
vateks kohtumisteks.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Meie edukas võrkpallimeeskond täies auhinnavarustuses. Foto: Gert Lutter

Teated

Lühidalt
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Kooli 2004 a. meistrivõistlused 
tütarlaste korvpallis

Osavõtjad: osa võivad võt-
ta kõik Kuressaare Gümnaa-
siumis õppivad 8.- 12.- klassi 
tütarlapsed oma klassi võist-
konna koosseisus.

Aeg ja koht: mängud toi-
muvad alates 4. veebruarist 
2004.a., kolmapäeviti kel-
la 16.00 alates kooli võimlas. 
Mängude algus on kell 16.00, 
17.00, ja 18.00. Mängude kohta 
on koostatud võistluste ajaka-
va, mis pannakse välja teade-
tetahvlile ja avaldatakse koo-
li ajalehes.

Võistkonna suurus: Igas 
võistkonnas võib olla kuni 8 
mängijat.

Võistluse süsteem: 
Võistlused toimuvad kahes 
alagrupis. I alagrupp: 10A, 
10D, 11A, 11C. II alagrupp: 
10B, 10C, 11B, 12C. Alagrupis 
mängivad kõik võistkonnad 
omavahel läbi. Võidab võist-
kond, kes saavutas enim võite. 
Kui kaks võistkonda saavuta-
vad ühepalju võite, arvestatak-
se omavahelist mängu.

Alagruppide võitjad män-
givad I-II kohale. Sarnaselt 
mängivad ka alagruppides tei-
seks jäänud võistkonnad III – 
IV koha selgitamiseks. Alag-
rupis kolmandaks jäänud 
võistkonnad mängivad 5.-6. 
kohale ja alagrupis neljandaks 
jäänud mängivad 7.-8. kohale.

Mängu aeg: kohtumine 
koosneb 4 veerandajast. Iga 
veerandaeg kestab 8 min. II 
ja III veerandaja vahel on 5 
min. vaheaeg. (Veerandaja vii-
mased 3 minutit on “puhas” 
aeg s.t kell seisatatakse iga 
kohtuniku vile puhul).

Kohtunikud: Iga klass on 
kohustatud tulema mängule 1 
kohtunikuga. Kui kummalgi 
klassil ei ole kohtunikku, siis 
mängu ei toimu.

Autasustamine: Turnii-
ri 4 paremat võistkonda au-
tasustatakse kooli diplomi-
ga. Kolme parima võistkonna 
iga liiget autasustatakse kooli 
meistrimärgiga  ja diplomiga. 
Iga võistkonna parim mängija 

saab eriauhinna.
Muu: Kui võistkond ei il-

mu mängule ettenähtud ajal, 
kõrvaldatakse ta turniirilt. 
Võistkond peab mängupai-
gas olema vähemalt 15 mi-
nutit enne kohtumise algust. 
Kõik üleskerkinud küsimused 
lahendatakse vastavalt kehti-
vatele võistlusmäärustele või 
vastastikuse kokkuleppe kor-
ras.

Ajakava

4. veebruar. 16.00: 10A – 
10D. 11. veebruar. 16.00: 11A 
– 11C, 17.00: 10B – 10C, 18.00: 
11B – 12C. 18. veebruar. 16.00: 
10A – 11C, 17.00: 11A – 10D, 
18.00: 10B – 12C. 26. veebruar. 
16.00: 11B – 10C, 17.00 10A – 
11A, 18.00 10D – 11C. 3. märts. 
16.00 10B – 11B, 17.00: 10C – 
12C. 10. märts kohamängud 
(kokku 4 mängu).

Sirje Metsküll,
võistluste peakohtunik

Õppisime äri tegema
Me oleme12.klasside ma-
jandussuuna õpilased ja 
valikainete seast valisime 
kaks perioodi inglise äri-
keelt. Õpetajad on Merike 
Kivilo ja Marje Pesti.

Esimesel perioodil tutvusi-
me inglise ärikeeles erinevate 
ettevõtete liikidega, reklaami 
ja turundusega. Perioodi al-
gul saime ülesande moodus-
tada 6 kuni seitsmeliikmelist 
gruppi. Gruppide nimedeks 
said Fun and Joy, Yummy, 
Mad Bakers, Kala pole, Star 
Brace ja Stinkers. Iga grupp 
koostas oma äriplaani ja ee-
larve, valis toote, millele tegi 
turuuuringu ja reklaami ning 
siis asusime tootma. Grupid 
said kooli poolt 100 krooni 

stardikapitali. 
Nädal enne jõuluvaheaega 

müüsime oma kaupu ja pak-
kusime teenuseid. Toimusid 
piparkookide ja jõulukaarti-
de müük, valmistasime kä-
evõrusid, teenustena pakku-
sime autosõitu ja pildistamist. 
Müügis olid veel keeksid, ka-
erahelbeküpsised, moosisaiad 
ja Stinky  (näoga karvapall).

Müügi lõppedes tõmba-
sime otsad kokku ja selgita-
sime välja, kui palju kasumit 
teenisime. Parima grupi „Ka-
la pole“ kasum oli 555 krooni. 
Gruppi kuulusid Edith, Lili-
an, Piret, Ivika, Taavi, Maris ja 
Mariliin. Heategevuse korras 
osteti teenitud raha eest jõulu-
pakid algklasside õpilastele.

Ühises tunnis arutasime 
oma töö tulemusi ja tõime 
välja oma projekti puudusi 
ja kordaminekuid. Iga grupp 
esitas ka aruande, mille põh-
jal selgitatakse parim ärihaide 
seltskond. See oli huvitav ja 
arendav kogemus, mis andis 
teadmisi elementaarsest äri-
korraldusest. 

Sel perioodil tutvume äri-
eetikaga erinevates maades, 
jaekaubanduse ja pangandu-
sega. Ka on õpetaja plaaninud 
ühe õppekäigu tootmisette-
võttesse. Kui on võimalus õp-
pida inglise ärikeelt, siis kasu-
tage seda!

Elo Saare, Kadri Õunpuu,
12C klass

Meie KG 
küsitluse 
tulemused

Eelmises lehes olnud kü-
sitluse täitnud õpilaste ar-
vamustest selgus, et enamik 
loeb meie koolilehte ning 
lehte loevad ka lapsevane-
mad. 

Meie KG-d peeti vaja-
likuks, sest: leht võimaldab 
saada ülevaate koolielust; 
saab teada teiste õpilaste 
saavutustest.

Huvi pakkuvateks ar-
tiklitest peeti: Kõik artiklid, 
klassidevaheline võistlus, 
teated, sünnipäevad, üritu-
sed, küsitlused, nuputami-
sed, kohad, aastaõpetaja, 
viktoriinid, ristsõnad, trenni-
dest, küsitlused, intervjuud, 
koomiksid, maailm, meeldi-
vad paljud artiklid, muusika 
edetabelid, üritused, mis toi-
muvad terves linnas. 

Mida peaks leht kindlas-
ti muutma, millest võiks kir-
jutada: Võiks sisaldada nalju 
õpilastest, leht võiks värvili-
ne olla; võiks olla ristsõna, 
võiks olla horoskoop; võiks 
olla toimetajaveerg,  kõik on 
normaalne, paar nalja võiks 
ka olla, rohkem ristsõnu, pil-
te rohkem; luuletusi; õpila-
se kilde kontrolltöödest; roh-
kem arvamusi, suurematest 
etendustest ja näitustest lin-
nas, kõigest huvitavast; koo-
mikseid võiks olla, midagi ei 
peaks muutma, õpilaste kir-
jutatud artikleid võiks roh-
kem olla, rohkem infot või-
malustest, võiks olla rohkem 
pilte; kõik vajalik on seal ole-
mas, töödes tehtud naljakad 
vead võiksid lehes olla, jutud 
õpetajatest. 

Täname kõiki vastanuid 
ja püüame Teie ettepanekuid 
arvestada. Samas kui tegele-
te ise koomiksite joonistami-
sega või ristsõnadega, saatke 
julgelt toimetusse, kõik kaas-
tööd on teretulnud! Aitäh!

Marit Tarkin,
Meie KG peatoimetaja


