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Juhtkond tänab
Õpetaja Tanel Taburit 

õpilaste hea ettevalmistu-
se eest geograafia olümpi-
aadiks.

Õpilasi, kes osalesid koo-
li sisekergejõustiku meistri-
võistlustel ja kehalise kasva-
tuse ainekomisjoni liikmeid 
ürituse hea korraldamise ja 
eduka läbi viimise eest.

Maakonna emakee-
leolümpiaadil edukalt osa-
lenud õpilasi ja nende juhen-
dajaid Marit Tarkin’it, Maret 
Laurson’it ja Malle Tustit’it.

Alo Mattiiseni muusika-
päevadel märkimisväärseid 
tulemusi saavutanud laulu-
lapsi ja nende juhendajaid-
õpetajaid Helle Rand’a, Lai-
ne Lehto’t,  Mai Rand’a ja 
Pilvi Karu’t.

Kooli galakontsertil esi-
nenud õpilasi, juhendajaid 
ja korraldajaid Laine Lehto’t 
ja Marit Tarkin’it ning nende 
tublisid abilisi.

100 päeva kooli lõpuni
11. märtsil toimus Kures-
saare Linnateatris abituu-
riumi “100 päeva ball”. 
Äärmiselt tänuväärne ja 
armas üritus. Kurvaks tegi 
ainult teadmine, et kõik 
see saab kohe, kohe läbi.

Üritus algas 20.00. Kogu 
teatrimaja ümbrus kihas ka-
hisevates kleidikestes neidu-
dest ja ülikonnas noormees-
test. Valitses selline Oscari 
galat meenutav õhkkond. 
Hoolega jälgiti, mis kellel 
seljas ja kes keda saadab. Eks 
see rohkem selline enesenäi-
tamise show ole.

Teisel korrusel ootas 
igaüht bokaal šampust ja 
suupisted. Ja siis loomulikult 
avavalss. Kogu üritus oli 
üles ehitatud miss ja mister 
abituuriumi valimisele. Kok-
ku kandideeris 5 paari: Edith 
ja Tarmo (KG 12B), Maia ja 
Ott (SÜG 12 B ja C), Helar ja 
Ave (KG 12A) Maarja ja Rin-
go (SÜG 12A), Piret ja Madis 
(KG 12C). Oma oskusi näi-
dati neljas voorus. Iga esi-
nemise vahel oli paus, kus 
sai järgmiseks lavalemine-
kuks valmistuda. Samal ajal 
oli teistel kohalviibijatel või-
malus tantsida elava muusi-
ka saatel, mida mängis saa-
linurgas “Paradise Sound”. 
Kõige raskem ülesanne lan-
ges žüriile , kes pidi välja va-
lima need kaks kõige pare-
mat, kes vääriksid kandma 
miss ja mister abituuriumi 2004 tiitlit. Seda-
puhku, mõnevõrra teisiti kui tavaliselt, olid 
mõlemad võitjad meie koolist: Miss Edith 
Voksepp ja Mister Helar Kesküla.

Südaööl serveeriti meile kringlit ja kutsuti 
lavale üllatuskülaline. Ei keegi muu, kui KG 
vilistlane Aivo Sadam. Ta laulis paar laulu ja 
kadus siis sama saladuslikult, kui tulnud oli. 
“Paradise Sound” kostitas meid omalt poolt 
veel viimaste valsilugudega ja läbi see oligi.

Kogu abituuriumi nimel tahaks tänada In-
ge Jalakat ja teisi korraldajaid, kes selle õhtu 
tõsiselt meeldejäävaks tegid.

Mary Tamsalu, 12A klass
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Õpilaste sünnipäevad
Mikk Ventsel 9D 18.03
Janet Laus 6a 18.03
Kerttu Salujärv 6C 18.03
Holger Part 7A 19.03
Silver Ringvee 2B 19.03
Kaidi Salong 10A 19.03
Katrin Parbus 10E 19.03
Kadri Saar 7C 19.03
Lauri Kolk 10D 20.03
Henry Tiirik 6A 21.03
Diana Varik 12B 21.03
Grete Püvi 3A 21.03
Madis Lõhmus 9D 22.03
Karli Kuris 7A 22.03
Kennet Sullakatko 5A 22.03
Tarmo Tuuling 2B 22.03
Triin Truumees 11B 22.03
Urmas Pilt 11B 23.03
Mihkel Kauber 10D 23.03
Kaarel Paas 7A 24.03
Matis Oolup 6A 24.03
Pille Sepp 10C 24.03
Merili Põldema 3A 24.03
Töötajate sünnipäevad
Andres Murula 18.03*
Maren Asumets 23.03
Marju Kirss 24.03

Miss Abituurium 
2004 Edith Vok-
sepp ja Mister 
Abituurium 2004 
Helar Kesküla. 
Foto: Inge Jalakas.
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Maakonna B klassi korv-
pallimeistrivõistlustel olid 
parim  meie KG võiskond.

 Koosseisus- Karel Miil, 
Immo Ilmjärv, Mantas Pal-
jukas, Kaarel Raamat, Karel 
Koovisk, Siim Hiie,  Heiko 
Jäe, Ats Pildre, Mario Paiste 
ja Priit Pendis.

Ivar Metsküll,
õpetaja-treener

Veavabandus!
Eelmisest ajalehest jäid 

välja 6c klassi õpilased, ke-
da kiidetakse heade või vä-
ga heade õppetöö tulemus-
te eest 3. perioodil:

Elisabet Arge*, Häli 
Nelis*, Jana Smidt*, Martin 
Alas, Anni Kadakas, Kristjan 
Kiirend, Kristin Liias, Silja 
Mägi, Epp Mänd, Sass Pääsk, 
Karl-Kristjan Raik, Risto 
Ruul, Aare Tuulik.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Vabariiklik emakeeleolümpiaad 
KG õpilastele edukas

Kuidas Kairi ja Kristiina 
Tartus käisid ehk muljeid 
22. vabariiklikult emakee-
leolümpiaadilt

11.-12. märtsil toimus 
Tartu Ülikoolis 22. vaba-
riiklik emakeeleolümpiaad 
teemal „Eesti keel ja Euroo-
pa Liit“.

Põhilised sündmused nii 
nagu need allakirjutanuile 
tagasisõidul meenusid:

- Olümpiaaditöö kirju-
tamine. Võrreldes eelmise 
aastaga oli töö  tunduvalt 
raskem ja mahukam. Näi-
teks tuli sõnu taani ja root-
si keelest eesti keelde tõl-
kida. Samuti pidi teadma, 
mis keelest ja mis aastal 
teatud sõnad (näitkes lüh-
ter ja spunk) eesti keelde on 
tulnud.

- Järgnes lõunasöök Hel-
leri kohvikus.

- Vaba aeg Tartu linna 
peal ja sisseostude tegemi-
ne.

- Eelmise aasta olüm-
piaadilt alguse saanud tra-
ditsiooniline teejoomine ja 
koogisöömine Wilde koh-
vikus.

- Kohvikuõhtu ülikoolis, 
kus tutvustati järgmise aas-
ta olümpiaadi, pakuti süüa, 
peeti kõnesid ja muusika-
list vahepala pakkus euro-
ansambli Neiõkõsõ sarnane 
kollektiiv Sinimaliseele. 

- 12.märtsil oli olüm-
piaadi pidulik lõpetamine 
TÜ Ajaloo Muuseumi val-
ges saalis Toomemäel. Tõe-
liselt hea kõne eesti keelest 
ja eestlusest pidas üks ha-
ridusministeeriumi esin-
daja, kelle mõtetest saime 
hulganisti „pärleid“. Au-
tasustamisel said parimad 
auhinnad ja ega saarlasedki 
tühjade käteta jäänud.

- Peale aktust avaldas-
ime austust K. J. Petersoni 
kuju ees.

Humoorikad seigad: 

- Ööbimiskohas olid ruu-
dukujulised tekikotid.

- Külmkapi puudumise 
tõttu pansionaadis ehitasi-
me aknatagusele plekiääre-
le lumest „külmiku“, kuid 
hommikuks olid sinna pan-
dud pudingitopsid neljan-
dalt korruselt alla kukku-
nud.

- Pingelangust peale 
olümpiaadi tuli ometigi tä-
histada. Läksime toidupoo-
di ja küsisin Kairilt:“ Kas 
teeme siis olümpiaadi tä-
histamiseks liitrise?“ Viita-
sin käega meie ees seinud 
sügavkülmikule ja ütlesin:“ 
Ma pidasin silmas neid liit-
riseid jäätisepakke siinsa-
mas.“  Pärast pikka naeru 
otsustasime marmelaadijää-
tise kasuks. 
Üldmulje:

- Oleme reisiga väga ra-
hul. Nii palju hindamatuid 
kogemusi, tarku mõtteid, 
inimesi, uusi tutvusi ja üri-
tusi.
22. vabariikliku emakeele-
olümpiaadi tulemused

Nooremad: Kadi Sink 
8A 13.-14.k, südamliku kee-
lekasutuse eripreemia uu-
rimistöös, Laura Liisa 
Perova 8C 19.-20. k.preemia 
kõrge ühiskonnateadlikku-
se eest. Vanemad: Kristiina 
Kruuse 11C 7.-8. k, parima 
uurimistöö preemia, Kairi 
Madisson 12C 22. k.

Kristiina Kruuse, 11C ja
Kairi Madisson, 12C klass

Kairi Madisson 12C, juhendaja Marit Tarkin ja Kristiina Kruuse 11C.  Foto: Gert Lutter.

Teated

Lühidalt

Käimas on üle-Eestiline 
loodusviktoriin ”Tere ke-
vad”, millest võtab osa ka 
meie 6A klassi 16-liikmeli-
ne grupp (pildil).

Üle Eesti võtab viktorii-
nist osa üle 140 kooli. Selle 
viktoriini parimatele on au-
hindadeks matkad erineva-
tes Eesti piirkondades. Iga 
võistkond peab joonista-
ma pilte ja mõtlema erine-
vaid küsimusi looduse koh-
ta. Need pildid pannakse 
ülesse ka interneti aadressi-
le www.tere.kevad.edu.ee. 
Hoidke meile pöialt!

Alan Väli,
6A klass



Mis on Euroopa kevadpäev?
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Euroopa kevadpäev on 
ettevõtmine, millega soovi-
takse aktiviseerida Euroo-
pa Liidu alaseid õpinguid 
ja arutelusid koolides. Selle 
eesmärgiks on suunata õpi-
lasi otsima infot nii praegus-
te kui uute Euroopa Liidu 
liikmesriikide kohta. Kevad-
päeva sündmused ja üritus-
ed võimaldavad koolidel 
teha koostööd, õpilased saa-
vad arutada eakaaslastega  
ning avaldada oma seisu-
kohti vaadetest ja lootustest 
tulevikule.

Keskseks sündmuseks 
käesoleva õppeaasta Kevad-
päeva üritustes on 23. märts 
2004. 

Selle päevani pakub 
Kevadpäeva veebi-
lehekülg (http://
futurum2004.eun.org) fakte 
ja ressursse laienemisprot-
sessist ja kõigi EL praeguste 
ning tulevaste liikmesriikide 
kohta, samuti ka infot pal-
jude ürituste kohta, milles 
te võite osaleda ja ka ideid 
selle kohta, mida võiks teha 
koolides. See on ka võimalus 
leida ja teha koostööd  part-
nerkooliga Euroopas, aren-
damaks ka õpilasvahetust. 

Euroopa Kevadpäeva 
üritustel osalemiseks vaa-
ta ka eestikeelset projekti-
lehekülge: www.oesel.ee/
~taiu/civic .Sellel lehel saad 
osaleda ka uuringus “Noor-
te eurooplaste eeskujud”. 

Veebilehel on ka avatud 
foorum, kus saab avalda-
da oma arvamust erinevate 
väärtuste (rahu, demokraa-
tia, vabadus, tolerantsus, 
võrdsus ja solidaarsus) koh-
ta, samuti koostööd võimal-
davaid ülesandeid üksteise 

tundmaõppimiseks ja mitte-
verbaalseid üritusi neile, kes 
soovivad koostööd teha sõl-
tumata keelebarjäärist.

Koostööpakkumised Eu-
roopa Kevadpäeva projek-
ti raames.

Oleme keskkool Kirde- 
Itaaliast ja otsime partne-
rit oma projektile “100 teks-
tisõnumit Euroopale”: 23. 
märtsil vahetavad õpilased 
sõnumeid (prantsuse- ingli-
se-saksa)Kevadpäeva väär-
tuste teemal (rahu, vabadus, 
demokraatia jms.). Sõnumid 
kogutakse ja publitseeritak-
se meie kooli kodulehel. Kui 
tahad osaleda projektis, siis 
kirjuta: renierbl@tin.it või 
gobozzi@tin.it.

Javier Salaberria, Hispaa-
nia, tahab koguda väljendit 
“Welcome to Europe” 223-es 
Euroopa dialektis. Aidake te-
da, see on tähtis säilitamaks 
kultuuripärandit ja hoid-
maks seda elus. Tema e-mail 
on: jsalaberria@ilsalle.org.

Novelliprojekt, Kreeka

Õpilased üle Euroopa 
kirjutavad koos lugusid. Iga 
Kevadpäeva lugu (novell, 
romaan) eeldab kolmest 
koolist koosnevat gruppi. 
Kirjutage lugu Euroopast 
aastal 2054. Püüdke oma 
loos kirjutada EL laiendami-
se kasust. Kirjutage põnev 
sissejuhatus, mis otsekohe 
haakub ja kisub õpilasi kaa-
sa. Seo see taustateadmiste-
ga, mis sul juba on ja anna 
põhjuseid laiendamise täht-
suseks.

h t t p : / / w w w . n e t s c h
oolbook.gr/primavera2004/
SPRnovel.htm

Mõned Kevadpäeva õpe-
tajad pakuvad välja veel vä-
ga huvitavaid projekte, mine 
ja avasta need nende perso-
naalsetelt ja rahvusvahelis-
telt lehekülgedelt:

http://futurum2004.
e u n . o r g / w w / e n / p u b /
f u t u r u m 2 0 0 4 / c o n t a c t /
teachers.htm

http://futurum2004.

e u n . o r g / w w / e n / p u b /
f u t u r u m 2 0 0 4 / c o n t a c t /
national_pages.htm
Maakaardi värvimine, 
Tšehhi

See huvitav tegevus on 
kavandatud Euroopa Ko-
misjoni delegatsiooni poolt 
Tšehhi Vabariigis kõigi-
le Euroopa lastele vanuses 
6 – 11. Ülesandeks on vär-
vida maakaart ja täita test 
(vali korrektne lipp ja pilt 
iga maa jaoks). Maakaart on 
saadaval download`imiseks 
ja kasutamiseks aadressil: 
www.evropska-unie.cz 

Õpilaste jaoks on mus-
tad ja valged maakaardid ja 
need peaks välja printima 
või kopeerima A3 formaa-
dile. Õpetajad võivad ise 
otsutada “näidis”mappide 
kasutuse üle, mis on juba 
värvitud. Nii testi võti kui 
ka mõnede maade pildid on 
samuti saadaval.

Seal on samuti üks väike 
võistlus Tšehhi laste jaoks. 

50 nendest saavad toredad 
auhinnad.

Rahu-kella helistamine 
Kevadpäeval

Sellel aastal on Kevad-
päeval tähelepanu suunatud 
rahule ja on ka ametlikult 
seostatud ÜRO rahu-kella 
tseremooniaga.

23. märtsil kell 10 hom-
mikul, helistatakse süm-
boolset kella kolm korda  
Seejärel seistakse vaikuses, 
et järele mõelda, rahu säili-
tamise tähtsuse üle.

Helistades Rahukella Ke-
vadpäeval, mõtelvad noo-
red Euroopas, kuidas saab 
Euroopa Liit olla  rahumeel-
ne koht elamiseks ja  kuidas 
kindlustada rahus terves 
maailmas.

Maidu Varik,
õppealajuhataja
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KG õpilased esindasid Eestit 
rahvusvahelisel olümpiaadil

6.-7. märtsil toimus Pul-
tuskis (Poola) rahvusvaheli-
ne Euroopa Liidu teemaline 
olümpiaad, kus osalesid EL 
uued liikmesriigid.

Eestit esindas KG XII 
klassi õpilastest koosnev 
võistkond: Kairi Madisson, 
Liis Madisson ja Reedik 
Poopuu.

Õpilased pidid näitama 
teadmisi nii Euroopa aja-
loost, tänapäevast kui ka 
poliitikast. Kuna võistlus-
süsteemi järgi valis iga võist-
kond ise küsimuse, siis sõl-
tus paljugi loosiõnnest, sest 
küsimused olid väga erine-
va raskusastmega. Eraldi 
hinnati ka võistkonna kap-
teni kõnet Ida- ja Kesk-Eu-
roopa riikide koostöö täht-
susest. Meie võistkonna 
kapteni Reediku kõne sai 
žüriilt head punktid. Kok-
kuvõttes jäi meile Bulgaaria, 
Poola, Leedu ja Rumeenia jä-
rel V koht.

Olümpiaadi esimeses 
voorus osales Poolas üle 
1000 õpilase, võitjad said õi-

guse asuda kõrgkoolis õppi-
ma rahvusvahelisi suhteid 
või poliitikat. Olümpiaadi-
ga liidetud rahvusvaheline 
võistlus toimus teist aastat 
ning eelkõige on selle ees-
märgiks õpilastevahelise 
sõpruse edendamine. Olüm-
piaad oli korraldatud kõrgel 
tasemel, lisaks Poola presi-
dendile ja valitsusasutustele 

olid auhindu välja pannud 
ka riikide saatkonnad ning 
kohalikud asutused. V koha 
eest sai iga võistkonna liige 
preemiaks 400 zlotti (u. 1300 
EEK), arvukalt kirjandust, 
CD-sid jm. Õpilastel oli ka 
võimalus tutvuda Varssavi 
vaatamisväärsustega.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Kuressaare Gümnaasiumi õpilased esindasid Eestit rahvusvahelisel olümpiaadil. Foto: Maidu Varik.

5 kooli uurimistööde kon-
verents

12. -13. märts toimus 
Tartus kuues 5 kooli (Tar-
tu Descartes’i Lütseum, Võ-
ru Kreutzwaldi Gümnaasi-
um, Tallinna 32. Keskkool, 
SÜG ja KG) ühiskonverents 
“Uuriv õppimine”.  Haridus- 
ja Teadusministeriumi saalis 
esinesid KG õpilastest ette-
kannetega Triin Aavik ( “Eu-
roopa noorte lugemus”- ju-
hendaja õp. Marit Tarkin) ja 
Helery Homutov (“Allirahu- 
Eesti suurim hallhüljeste les-
ila”- juhendaja õp. Sirje Kere-
me). Õpetajatest esines Maidu 
Varik ettekandega “Euroopa-
alaste projektide kasutamine 
uurimistööde koostamisel”. 
Lisaks õpilastele ja õpetajate-
le kuulati ka huvitavaid ette-
kandeid teadlastelt, õpilaste-
le korraldati  ka  ettekandeid 
puudutav mälumäng, samuti 
oli neil võimalus osaleda Tar-
tu Ülikooli  poolt  korraldatud  
põneval füüsikashow’l.

2005. a. konverents toi-
mub Kuressaares.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Konverents “Uuriv õppi-
mine”.

12.03 - 13. 03 toimus Tar-
tus viie kooli vaheline uuri-
mistööde konverents ”Uuriv 
õppimine”. Teiste esineja-
te hulgas võttis osa ka meie 
kool. Vapralt esindasid KG-d 
Helery Homutov 7. klassist, 
kes rääkis kuulajatele hallhül-
jestest ning nendega seondu-
vatest probleemidest, ja Triin 
Aavik 11. klassist, kes tõi 
kuulajaskonnani väikese üle-
vaate Euroopa noorte luge-
muse kohta.

Järgmisel päeval, 13. 
märtsil võeti toimunu kok-
ku. Esinesid Tartu Descartes`i 
Lütseumi vilistlased ja mit-
med tähtsad tegelased kul-
tuuriministeeriumist, kes 
andsid lühidalt näpunäiteid 
ja motivatsioone uurimistöö-
de kirjutamiseks.

Konverents oli väga huvi-
tav ja mitmekesine, andes  uu-
si kogemusi ja häid ideid .

Triin Aavik,
11C klass

Juhtkond tänab
Triin Aavikut (11C) ja 

Helery Homutovi (7A) kooli 
esindamise eest konverentsil 
“Uuriv õppimine”.

Lühidalt



Oma panuse KG galakont-
serdi õnnestumiseks andsid 
muusikaõpetajad Helle Rand, 
Mai Rand, Tiit Paulus, Veikko 
Lehto ja  Laine Lehto, rahva-
tantsurühma juhendaja Merle 
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Kuressaare Gümnaasiumi galakontsert
Tustit, kooli liikumisrühmade 
ja võimlemisklubi Flex juhen-
daja Tiina Käen, etlejate juhen-
dajad Marit Tarkin ja Maret 
Laurson. Lava kaunistas ning 
esinejate väge aitas juhatada 

Anneli Meisterson, õhtu ette-
valmistamisel oli suureks abiks 
Inge Jalakas. Soojad tänusõnad 
kõigile esinejatele, sümpaatse-
tele õhtujuhtidele Helenale ja 
Danarile ning õpilastele, kes  

korraldustoimkonnas abiks 
olid, samuti Linnateatri mees-
konnale! Kohtumiseni Gala-
kontserdil 2005!

Laine Lehto,
muusikaõpetaja

Pühapäeval, 14.03 toimunud ga-
lakontsert algas KG Koolilaulu-
ga, mida esitasid Annaliis Leh-
to, Tuuli Rand ja Meriliis Varilepp 
(foto 1). 
Ligi 1,5 tunnise kontserti jooksul esi-
nesid saalitäiele publikule meie kooli 
parimad lauljad, võimlejad ja etlejad, 
nende hulgas Keidi Saks 5B klassist 
(foto 2), Liisa Vipp 9A klassist (foto 
3), Elina Toompuu 12C klassist (foto 
4), Erko Niit 10B ja Laas Pärtel 12B 
klassist (foto 5), Jane Vogt 10B klas-
sist (foto 6). 
Õhtut juhtisid Helena Pihel ja 
Danar Lauk 10B klassist (foto 7).
Õhtu lõpus võttis sõna KG direktor 
Toomas Takkis ( foto 8), kes tundis 
rõõmu, et suure kooli sees on tugev 
väike kool, kes õhtu jooksul laval 
meeldiva terviku moodustas. Direk-
tor tänas õhtu peakorraldajat õpeta-
ja Laine Lehtot. Fotod: Marit Tarkin.
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Kooli 2004. a. korvpalli 
meistrivõistlused tütarlastele

Lõppesid kooli meistri-
võistlused tütarlaste korv-
pallis. 

8  võistkonda alusta-
sid mänge kahes alagrupis, 
omavaheliste mängude tu-
lemusena selgusid võitjad. 
Alagruppide võitjad koh-
tusid finaalturniiril omava-
hel selgitamaks I – II kohta. 
Alagruppide teised män-
gisid III – IV  kohale jne.

 Nii kohtusid finaaltur-
niiril selgitamaks I ja II koh-
ta 11 b ja 11a. Tasavägise 
mängu tulemusena saavu-
tas esikoha ja kooli meistri-
tiitli 11 b klass, kes mängis 
koosseisus (pildil):

Kaisa Nurm, Margit 
Vana, Pille Alder, Herve 
Tasane, Marina Skljarenko, 
Heliis Tiitma, Riin Rajanok.

II koha saavutanud 11 a 
klassil andis tunda ühe nen-
de liidri – Kätlin Maidra  ee-
malejäämine haiguse tõttu. 
Võistkond mängis koossei-
sus Tiina Vester, Leana Vah-

ter, Mari Randmets, Annika 
Tõnsau, Sille Lihulinn, Kaia 
Jakovets, Rosmari Viskus, 
Mare Tänav, Airi Raamat.

III kohale käis väga tihe 
rebimine 10 c ja 11 c klas-
si vahel. Alles teisel poola-
jal andis tunda 10 c klassi 
parem füüsiline ettevalmis-
tus ja nii said pronksmeda-
lid kaela 10 c klassi män-
gijad:Kristi Väli, Mariliis 
Rauk, Pille Sepp, Triinu 
Peegel, Marii Laipaik, Liisi 
Liiv, Gerli Poopuu. 

IV koha saanud 11 c klass 
mängis koosseisus: Kaia 
Usin, Maris Sepp, Anu Hein-
salu, Kadri Martel Anni Vis-
kus, Merlii Mihkelson, Triin 
Välinurm, Keete Viira.

V koha sai 12 c klass, VI 
koha 10 d klass, 7.-8. kohta 
jagasid 10 a ja 10 b klass.

Finaalturniiril sai iga 
võistkonna parim mängi-
ja eriauhinna: 11 b kl – Kai-
sa Nurm, 

11 a  - Tiina Vester, 10 c 

– Kristi Väli, 12 c – Hanne-
la Artus ja 10 d – Helen Tiit-
ma.

Kooli meistrivõistluste 
põhjal on koostatud ka koo-
li koondvõistkond, kes  pea-
le vaheaega alustab maa-
konnameistritiitli kaitsmist. 
Kooli koondisesse arva-
ti järgmised mängijad: Pille 
Alder 11 b, Kaisa Nurm 11b, 
Marina Skljarenko 11b, Her-
ve Tasane 11b, Kätlin Maidra 
11 a, Leana Vahter 11 a, Kris-
ti Väli 10 c, Mariliis Rauk 
10 c, Hannela Artus 12 c, Li-
lian Vahter 12 c, Helena Olo-
nen 10 d, Carita Cher 8 b.

Sellel võistkonnal tuleks 
nüüd  järelejäänud aega ka-
sutada hoolega treenimi-
seks. Klasside võistkonda-
dega kohtume jälle järgmise 
aasta meistrivõistlustel! Jõu-
du teilegi treenimiseks!

Sirje Metsküll,
peakohtunik

Maakonna  tööõpetuskon-
kursil osales 14 5.-6. klassi 
poissi 8 maakonna koolist.

Konkurss toimus meie 
kooli tööõpetusklassis ja oli 
väga pingeline. Paremus sel-
gus praktilise töö ja teooria 
tundmises kokku. Võitis Kaa-
li PK õpilane Martin Haug, 2 
koha sai Aste PK õpilane Ran-
do Rang, 3. Orissaare Gümn. 
õpilane Mihkel Sirp. Meie 
võistleja 6.A klassist Matis 
Oolup (pildil) oli väga tubli 
praktilises töös- 2. koht, kuid 
teooria tundmises saadud 
koht andis kokkuvõtes tubli 
kuuenda koha.

Konkurss on muutunud 
üha osavõturohkemaks ja tu-
lemused õpetajatele rõõmus-
tavateks.

Ivar Metsküll,
õpetaja-treener

Kooli meistritiitli saavutas tasavägises mängus 11A klassiga 11B klassi võistkond.

Lühidalt

Kevadväsimus algab tavali-
selt märtsi alguses ja kes-
tab aprilli lõpuni, otsest 
ravi sellele ei olegi.

Perearst soovitab igaühel 
üle vaadata oma päevakava 
ja elukorraldus. Kindlasti tu-
leks leida aega väljas liikumi-
seks. Kui argipäeviti ei saa, 
siis nädalavahetustel.Väsimu
se peletamise kõige tõhusam 
vahend on liikumine ja just 
väljas. “Parem, kui päikese 
käes, sest inimesed tõesti tun-
nevad valgusest puudust.” 
Võitluses kevadväsimuse 
vastu aitab ka vaheldusrikas 
toit. Talvel on meie toidulaud 
teistsugune, süüakse rohkem 
rasvast. Rohkem tuleks süüa 
puu-ja juurvilja. Päeva võiks-
ki alustada puuviljaga. Pe-
rearst soovitab süüa päevas 
200 g puuvilja ja 500 juurvilja 
süüa. “Parem, kui värskelt,” 
lisab ta. Ka apteegist võib kü-
sida vitamiine, aga kõige sel-
lega peab olema mõõdukas.

Triinu Koppel,
10B klass
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1. 10A - 0 5 0 - 0 3 0 3. 3 3 9 7. 5 4 20 88.9 2. 10 5 50 79 4. 313 3.
2. 10B 1. 11 5 55 1. 4 3 12 2. 4 3 12 3. 9 4 36 83.8 6. 6 5 30 145 1. 258 5.
3. 10C - 0 5 0 1. 4 3 12 1 3 3 1. 11 4 44 86.5 4. 8 5 40 99 3. 301 4.
4. 10D 2. - 3. 10 5 0 1 3 3 1 3 3 5. 7 4 28 86.1 5. 7 5 0 34 8. 229 6.
5. 10E - 0 5 0 - 0 3 0 1 3 3 6. 6 4 24 52.8 10. 2 5 0 27 9. 147 10.
6. 11A - 0 5 0 - 0 3 0 1 3 3 - 0 4 0 52.6 11. 1 5 5 8 11. 168 9.
7. 11B - 0 5 0 - 0 3 0 1 3 3 2. 10 4 40 69.4 9. 3 5 15 58 6. 228 7.
8. 11C 2. - 3. 10 5 50 1 3 3 - 0 3 0 - 0 4 0 94.7 1. 11 5 55 108 2. 319 2.
9. 12A - 0 5 0 - 0 3 0 - 0 3 0 - 0 4 0 86.8 3. 9 5 45 45 7. 108 11.
10. 12B - 0 5 0 1 3 3 - 0 3 0 - 0 4 0 73.7 8. 4 5 20 23 10. 165 8.
11. 12C - 0 5 0 - 0 3 0 1. 5 3 15 4. 8 4 32 83.3 7. 5 5 25 72 5. 320 1.
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1. 5A 6. 7 5 35 1 3 3 3. 3 3 9 5. 14 4 56 100 1. - 3. 16 5 80 0 100 283 1. 687 3.
2. 5B 1. 12 5 60 1. 3 3 9 EP 2 3 6 - 0 4 0 91 7. 12 5 60 0 100 235 7. 627 5.
3. 5C 3. - 4. 9 5 45 EP 2 3 6 1 3 3 8. 11 4 44 97 4. 15 5 75 20 80 253 5. 618 6.
4. 6A 5. 8 5 40 1 3 3 EP 2 3 6 3. 16 4 64 89 10. 9 5 45 0 100 258 4. 708 1.
5. 6B 3. - 4. 9 5 45 1 3 3 2. 4 3 12 - 0 4 0 100 1. - 3. 16 5 80 1 99 239 6. 681 4.
6. 6C 2. 11 5 55 - 0 3 0 1 3 3 7. 12 4 48 100 1. - 3. 16 5 80 13 87 273 3. 695 2.
7. 7A 3. - 4. 9 5 45 1 3 3 1 3 3 6. 13 4 52 91 8. 11 5 55 48 52 210 9. 600 8.
8. 7B 1. 12 5 60 1. 3 3 9 1. 5 3 15 2. 17 4 68 92 5. - 6. 13 5 65 42 58 275 2. 616 7.
9. 7C 3. - 4. 9 5 45 - 0 3 0 1 3 3 - 0 4 0 74 15. 4 5 20 19 81 149 12. 385 13.
10. 7D - 0 5 0 - 0 3 0 1 3 3 - 0 4 0 91 9. 10 5 50 16 84 137 13. 279 17.
11. 8A 7. 6 5 30 - 0 3 0 1. 5 3 15 - 0 4 0 86 11. 8 5 40 49 51 136 14. 456 10.
12. 8B 5. 8 5 40 1. 3 3 9 1 3 3 1. 18 4 72 75 14. 5 5 25 44 56 205 10. 411 11.
13. 8C - 0 5 0 - 0 3 0 - 0 3 0 - 0 4 0 92 5. - 6. 13 5 65 141 -41 24 18. 306 15.
14. 8D - 0 5 0 - 0 3 0 1 3 3 - 0 4 0 74 16. 3 5 15 89 11 29 17. 227 18.
15. 9A 8. 5 5 25 - 0 3 0 - 0 3 0 4. 15 4 60 85 12. 7 5 35 7 93 213 8. 344 14.
16. 9B 6. 7 5 35 1 3 3 3. 3 3 9 - 0 4 0 81 13. 6 5 30 15 85 162 11. 490 9.
17. 9C - 0 5 0 1 3 3 1 3 3 - 0 4 0 68 18. 1 5 5 72 28 39 16. 297 16.
18. 9D 2. 11 5 55 1 3 3 2. 4 3 12 - 0 4 0 72 17. 2 5 10 66 34 114 15. 397 12.

Klassidevahelise võistluse vahetulemused
Gümnaasiumi klasside tabel, 15.12.2003 kuni 20.02.2004 

Põhikooli klasside tabel, 15.12.2003 kuni 20.02.2004 
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Näpunäiteid pediküüri ning meigi tegemiseks
Kodune pediküür.

1) Eemaldage küünelakk. 
Pange jalad sooja vette 10-15 
minutiks likku. Veele võib lisa-
da vanni-või meresoola, ve-
delseepi või muud pehmenda-
vat vahendit.

2) Võtke jalad veest välja, 
vajutage rätikuga kuivemaks ja 
lükake küünenahad tagasi.

3) Lõigake küüned tan-
gidega sirgelt ära. Vältige küü-
nenurkade mahalõikamist, siis 
ei hakka küüs nurgas lihasesse 
kasvama ja haiget tegema.

4) Puhastage küünealus-
ed. Lõigake nahatangidega ära 
küüneümbruse naha narmen-
davad osad.Viilige küüned.

5) Hõõruge jalaraspliga 
paksendid maha. Hoiduge seal-
juures nahka liiga õhukeseks 
hõõrumast-valus ei tohi raspel-
damise käigus olla.

6) Lakkige küüned kõigepe-
alt aluslakiga, siis pealislakiga.

7) Pärast laki kuivamist 
kreemitage ning masseerige 
jalgu.

NB! Jalad võib ka enne kree-
mitada ja masseerida ning al-
les hiljem küüned lakkida. 
Sel juhul saab ka küünepind 
niisutatud.Enne lakkimist tuleb 
küünepind korralikult kreemist 
puhastada,et lakk peal püsiks. 
Soovitus: lakkige küüned alles 
järgmisel päeval.

Silmad särama! Silmameik 
samm-sammult

1) Puhastage nägu puhas-
tuspiima ja -toonikuga ning 
kandke peale päevakreem. Kat-
ke nägu ja silmalaud jumestus-
kreemiga ning tupsutage üle 
puudriga. Laugude puuderda-
mine ühtlustab nahatooni ning 

meik jääb puhtam ja püsivam.
Sinakad silmaalused katke 

spetsiaalse peitekreemiga.
2) Tõmmake kontuurjoon 

ülalau serva, ripsmete piirile 
(silma sisenurgas peenem, 

välisnurgas paksem)ning ha-
jutage

pintsli või aplikaatoriga. 
Alalaule tehke kontuurjoon ai-
nult silma välisnurka. Meik 
jääb loomulikum, kui ülemise 
kontuuri juures kasutada tume-
damat, all heledamat silmaplii-
atsit.

3) Värvige laud. Üht värvi 
kasutades kandke see õhuke-
se triibuna kontuurjoone peale 
ja hajutage. Kahe värvi puhul 
kandke neist heledam silmalau 
sisenurka ja liikuvale laule, tu-
medamaga toonitage silma vä-
lisnurk nii üla-kui alalau osas 
ning lauvagu. Hajutage tooni-
de piirjooned üksteise sisse.(Ei 

sobi kaugel asetsevate silma-
de puhul.)

Kolme tooniga värvides va-
lige välja kaks põhivärvi ning 
värvige nendega laud nagu ees-
pool kirjeldatud. Kolmandat 
värvi kasutage aktsendina kas 
millegi esiletõstmiseks või var-
jutamiseks.

Piduliku õhtumeigi puhul 
võib sisse tuua kontrastse nel-
janda tooni, millega lisatak-
se jumestusse põnevaid vär-
vinüansse.

4) Värvige ripsmed ja kam-
mige läbi.

5) Soovi korral toonitage 
kulmud spetsiaalse kulmuvär-
vi või mõne tumedama lau-
värviga.

Info ajakirjast Pere ja Kodu.

Andra Alevi,
10A klass

KG  Vabariigi aastapäeva ball
Peas käib 100 mõtet... kii-

resti-kiiresti tahan trennist 
koju. Kas mu kleit on ikka 
korras, kas ema tõi kingad 
parandusest ära, kas soen-
gu tegemiseks jääb veel ae-
ga? Täna õhtul ootab meid 
ees ball, kus aukülalisteks 
oleme meie ise...

Kell seitse algab pidu-
lik vastuvõtt. Peoperemees- 
ja perenaine näevad kaunid 
välja ning kätlemistsere-
moonia on siiras ning meel-
div. Meesterahvad otsi-
vad kohad oma leedidele 
ja põnevust on ääretult pal-
ju. Nagu päris ju! Laudadel 
küpsised, õunad-pirnid, või-
leivad ja mida kõike veel. 
Veidike lobiseme omavahel 
ning siis algavad nn. tähtsad 
kõned. Maidu Varik saab 
taaskord väga ilusa kõnega 
hakkama ja süveneb veelgi 
see tunne, et oled uhke oma 

kooli üle.
Varsti ongi käes avaval-

si aeg. Muusika mängima ja 
tantsupõrandale... Esimesed 
sammud lähevad küll vei-
di kartlikult, kuid silmapilk-
selt on see juba mõõdunu. 
Bänd on vahva ja muusika 
kaaskiskuv. Meile esinevad 
ka Kuressaare Muusikakooli 
lapsed ja õpetaja...Imeilusad 
laulud ja väga sobilikud 
siinsesse õhkkonda. Nagu 
näha on õpetajate laudkond 
suisa vaimustunud. Meelde-
jääv osa õhtust on kindlasti 
ka kingituste üleandmine. 
Iga kümnes klass on omalt-
poolt teinud kingituse Isa-
maale. Kingitusi võtab vastu 
meie direktor Toomas Tak-
kis, näol mõnus muie. Fan-
taasiapuudust meil igatahes 
ei ole... Kingituste seas on 
maale, luuletusi ja laevaku-
juline ikebana. Edasi tuleb 

jälle väike tantsuosa. Ilmselt 
tahab igaüks meist vähemalt 
ühe laulukese jalga keeruta-
da, aga silmnähtavalt kuju-
nevad välja paarid, kes ko-
he ei püsi laua ääres... ja see 
on ometi väga hea, sest kui 
on pidu, siis olgu ikka lõbus. 
Iga laudkond saab lasta en-
dast fotograafil ka pildi teha, 
taustaks sinimustvalge lipp.

Balli üllatuseks on Jane 
Pärlid, kelle särtsakus võ-
lub kõikide südamed. See on 
nagu väike kabaree-etendus. 
Uhked kostüümid, meeli
erutav muusika ja silma-
paistvalt head tantsijad.

Tänu heldetele sponsori-
tele saame nautida ka maits-
vat kringlit-torti. Just sel het-
kel tekib tunne, et ei tahakski 
et õhtu veel lõpeks. Aga 
peagi on käes lõpuvalsi aeg 
ning seega ka aeg lahkuda. 
Muinasjutupidu on läbi, 

kuid kuldking ei kaogi trepi 
peal ära...ilmselt on asi sel-
les, et kell näitab alles 11... Ja 
tõld ei muutunudki kõrvit-
saks, isegi kahju on natuke...

Ja juba tol õhtul võisime 
öelda, et meie korraldatud 
ball õnnestus. Loomulikult 
on veel arenguruumi, kuid 
ideetasandilt saime igata-
hes välja. Nüüd jääb ainult 
loota, et sellest kujuneb iga- 
aastane traditsioon veel pi-
kaks-pikaks ajaks.

Kuressaare Gümnaa-
siumi 28. lend tänab abi eest 
balli organiseerimisel järg-
misi ettevõtteid: Saare Leib, 
Nasva Pagar, Saaremaa Pii-
rivalve, Orissaare Kultuuri-
maja, Saaremaa Lihatööstus, 
Makros, Kuressaare Ame-
tikool.

Kadrit Kessel,
10D klass


