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Õpilaste sünnipäevad

Riido Kivi 7C 15.04
Ergo Saar 1A 15.04
Triinu Peegel 10C 15.04
Jaanika Kütt 8B 16.04
Triinu Tarus 7A 16.04
Katry Reinart 7A 16.04
Eliise Belinets 5A 16.04
Mart Tarkin 11B 17.04
Rain Kuusnõmm 10E 17.04
Kaimar Lomp 10A 18.04
Risto Lindmäe 4B 18.04
Linda Lest 12C 18.04
Oksana Tśinjuk 10C 18.04
Kristiina Turu 8D 18.04
Kerttu Kilumets 6A 18.04
Johanna Randmets 1A 18.04
Argo Ronk 11C 19.04
Maria Silts 10B 19.04
Reet Paakspuu 9B 19.04
Epp Mänd 6C 19.04
Riin Nõukas 2A 19.04
Andres Põld 6A 20.04
Liina Reipõld 10E 20.04
Kadrit Kessel 10D 20.04
Silvia Ranniit 8C 20.04
Maris Alas 8D 20.04
Heleni Vilbas 4A 20.04
Herman Toom 9C 21.04
Indrek Voksepp 7A 21.04

Töötajate sünnipäevad

Eha Põld 21.04*

Eile pole muud kui tänase 
mälestus ja homme tänase unis-
tus. Aeg on niisama ühtne kui 
armastus, niisama jagamatu ja 
sammudeks jaotamatu.

 Kahlil Gibran

XXVI lend haarab sule
Laupäeval, 17. aprillil k. 10 
alustavad abituriendid ek-
samikirjandi kirjutamist. 
NB! Eksaminandile!

• Eksamil peab kaasas 
olema pildiga isikut tõendav 
dokument (pass, ID-kaart, au-
tojuhiluba)

• Riigieksamitulemuste 
kehtivusaeg ei ole  piiratud.

• Eksaminand võib rii-
gieksamiruumist lahku-
da vaid eksamikorraldusega 
ettenähtud juhtudel või väl-
timatu vajaduse korral. Vii-
mati nimetatud juhul peab 
eksaminandi saatma riigiek-
samikomisjoni liige, kes ei to-
hi olla riigieksamiaine õpeta-
ja. Eksamikomisjon märgib 
tööle ruumist väljumise ja ta-
gasituleku aja.

• Kool ei korralda eksami 
ajal õpilaste toitlustamist. Ek-
samiruumi kaasa võetud joo-
gi ja maiustustega ei tohi häi-
rida kaasõpilasi.

• Eksamitööd tuleb kir-
jutada musta või sinise tindi 
või pastaga (pliiatsiga kirju-
tatud ja tindi või pastaga üle-
kirjutatud riigieksamitööd ei 
arvestata).

• Parandused töös tuleb 
teha selgelt, tõmmates maha 
terve sõna, sümboli või num-
bri. Korrektoreid ei ole lu-
batud kasutada.

• Tööd tuleb kirjutada 
loetava käekirjaga. Käekirja 
tõttu ebaselged kohad loetak-
se veaks.

• Kirjandi kirjutamiseks 
on aega 6 tundi. Kirjandi 
orienteeruv pikkus 3-4 A4 le-
hekülge (lühemat hinnatakse 
rangemalt).

• Õpilane valib kirjandiks 
ühe teema 10 hulgast ja kirju-
tab selle põhjal sidusa arutle-
va teksti, milles kasutab kir-
janduslikke allikaid

• Kirjandi ajal võib õpila-
ne kasutada õigekeelsussõna-
raamatut

• Kirjandi pealkiri kirjuta-
takse ülalt 2. joonele; pealkirja 
ja sissejuhatuse vahele jäetak-

se üks tühi joon.
• Kirjandit hinnates ar-

vestatakse eelkõige teemaa-
renduse loogilisust, analüüsi- 
ja sõnastusoskust.

• Kirjandi hinnet ei mõju-
ta autori tõekspidamised, kui 
need ei lähe vastuollu hu-
manismi ja demokraatia põ-
hiprintsiipidega, ning mait-
seerinevused.

Lennukat sulge kõigile!

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Kolmteist soovitust eksamikirjandi kirjutajale
1. Päev enne eksamihommi-

kut puhka!
2. Ammutamaks häid mõtteid 

loe ajaviiteks läbi oma märkmed 
ja kirja pandud tsitaadid!

3. Vaata üle grammatikareeg-
lid!

4. Varu varakult valmis kirja-
vahendid!

5. Kirjuta sellest, millest tead, 
mille kohta on Sul ka vettpida-
vaid ning huvitavaid näiteid!

6. Mõelge rahulikult, küll mõ-
te tuleb!

7. Kirjandi kirjutamisel pea 
alati meeles, mida Sa selle kõi-
gega öelda tahad!

8. Kirjand on kui väitlus, kus 
Sinul on õigus oma tõed nii 
veenvalt edasi anda, et lugejal 
jääb suu kinni. Usu, millest pa-
jatad, ja ole enesekindel..

9. Paberile pane endast pa-
rim!

10. Pure šokolaadi:) + rüü-
pa Eviani! Ära küsi teiste käest 
nende šokolaadi, kui Sul enda 
oma juba söödud on!

11. Loe enda kirjand lõpus 
mõttega läbi, et parandajate elu 
võimalikult punase-pliiatsi-va-
baks teha!

12. 15. Rõõmustage, et kir-
jand on esimene eksam, sest pä-
rast teisi eksameid ei suudaks 
isegi geenius midagi originaal-
set luua.

13. Alati on parim väljapääs 
läbiminek! Lennukat sulge kogu 
abituuriumile!

12C klassi õpilased
4 päeva enne eksamit

Üleriigilise õpilasvõistluse 
Euroopa Koolis parimate 
hulka valiti ka 5 meie koo-
li õpilast.

K u n s t i t ö ö d e -
ga Karoliine Kask ja Ele 
Pidmann (juh. E. Jurkatam), 
uurimistöödega Triin Aa-
vik ja Kristiina Kruuse (juh. 
M. Tarkin) ning ühiskon-
naõpetusealase tööga Kadri 
Kakkum (juh. M. Varik). 
Võitjaid autasustatakse Õpe-
tajate Majas 23. aprillil.

Marit Tarkin

Lühidalt



2 Meie KG, 14. aprill 2004Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Toimus KG’s Fashion Show 2004
Reede õhtul, 2. aprillil toi-
mus Kuressaare Güm-
naasiumis KG`s Fashion 
Show 2004. Publik võis 
laval näha 27 erinevat kol-
lektsiooni teemadel: me-
remuusika, koolimood ja 
galmorama.

Kõige populaarsemaks 
teemaks oli glamorama, 
kus esitleti 15 kollektsioo-
ni. Moeshow`d juhtisid val-
latud Leida ja Maali, kes 
samuti püüdsid järgida mo-
eõhtu siile. Enamus kollekt-
sioone oli valmis meister-
datud põhikooli klasside 
poolt. Gümnaasiumi poo-
le pealt saab kiita ainult 10a 
ja 10b klassi, kes olid ainu-
kesed gümnaasiumi esin-
dajad. Külalisesinejateks 
olid Saare Noorte Huvikoo-
li väikesed esteetikaosakon-
na mannekeenid. Nemad 
olid need, kes oma ütlema-
ta professionaalse esinemis-
julguse ja -oskusega publiku 
suu ammuli ja silmad suu-
reks tegid.

Žürii valis välja 5. – 6. 
klasside parima – 5b kol-
lektsioon “Lainekesed”, 7. – 
8. klasside parima – 8b kol-
lektsioon “Vikerkaar” ja  9. 

– 10. kl. parima – 9b kollekt-
sioonid “Black & White” ja 
“Lihtsalt…”. Need kollekt-
sioonid pääsesid automaat-
selt edasi ka maakondlikult 
School Fashion Show`le. Li-
saks neile pääsesid veel eda-
si: 6a kollektsioon “School 
`85”, 7a kollektsioon “Unine 
koolipäev”, 7b kollektsioon 
“Milkshake”, 9d kollektsi-
oon “Charme”. Anti välja ka 
eripreemiad: parim naismo-
dell – Kadri Riis 8a, parim 
meesmodell – Karel Miil 
9d ning tuleviku moelooja – 
Kristel Väin 7a.

Maakondlikul School 
Fashion Show`l 2004, mis 
toimus just enne pühi 8. ap-
rillil, läks Kuressaare Güm-
naasiumi moetegijatel päris 
hästi. Kõik tööd, mis maa-
kondlikule konkursile edasi 
pääsesid, osalesid väga tihe-
das konkurentsis. Nooremas 
vanuserühmas võistles 24 ja 
vanemas 17 kollektsiooni. 
Žürii oli keeletu. Võrreldes 
eelmise aastaga, olid kõik 
tegijad suure sammu eda-
si astunud. Mitmed kollekt-
sioonid olid otsast lõpu-
ni õpilaste endi poolt disai-
nitud ja õmmeldud ning 

raske oli üht tööd teisele 
eelistada. Siiski, siiski  pi-
di žürii paremusjärjestuse 
koostama.

 Nooremas vanuseast-
mes sai 7a klassi kollekt-
sioon “Unine koolipäev” 
(disainer Kristel Väin) taku-

Comenius projekti koosolek. Comenius projekti, milles KG osaleb koos parterkoolidega Hispaaniast, Islandilt, 
Slovakkiast ja Bulgaariast, jäjekordne töökoosolek toimus 18. -21. märtsini Kataloonias. Kooskõlastati projektiga 
seonduva ühisürituse läbiviimine, projekti lõpul jääb meie ülesandeks ühise veebilehe kokkupanemine. Fotol Inge 
Jalakas ja Maidu Varik Barcelona triumfikaare all.

Täname meie vilistlast 
Eesti Kultuuriministee-
riumi spordiosakonna ju-
hataja Tõnu Seili koolile 
kingitud koguteose “Eesti 
spordiaasta 2003” eest.

Käesolev raamat pa-
kub põhjaliku ülevaate mit-
te üksnes kordaminekutest, 
vaid paljust muustki spordi-
aastal 2003 toimunust. Statis-
tikaosa hõlmab ligi 70 spor-
diala.

Ära on toodud Ees-
ti meistrivõistluste meda-
liomanikud täiskasvanute, 
juunioride ja vähemalt ka-
hes noorteklassis. Nimedest 
ja numbritest on jäädvus-
tatud meie sportlaste osavõtt 
maailma- ja Euroopa meistri- 
ning karikavõistlustest, sa-
muti Eesti rahvuskoondiste 
maavõistlused ja olulisemad 
rahvusvahelised jõuproovid 
koondise tasemel, Eesti re-
kordite uuendamised 2003. 
aastal ning edetabelid num-
briliselt võrreldavatel aladel.

Raamat on pühendusega 
Kuressaare Gümnaasiumile 
ja sisaldab Kristina šmiguni 
ja Andrus Värniku auto-
gramme!

Raamatuga saate tutvu-
da kooli raamatukogus.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja Maakondliku School Fashion 

Show 2004 II koht vanemas va-
nuseastmes - 8B, teema glamora-
ma, kollektsioon “Vikerkaar”.

Lühidalt

Euroopa Liidu ideekonkur-
silt hea koht.

Euroopa Liidu Infokes-
kuse ja Euroopa Komisjoni 
Eesti esinduse korraldatud 
ideekonkursil “Euroopa 
Liidu teema käsitlemine 
koolis” sai Kuressaare Güm-
naasium II koha.

Maidu Varik,
õppealajuhataja
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se niidirulli ehk siis III ko-
ha. II koha sai SÜG ja  I koht 
läks Leisi. Vanemas vanuse-
astmes läks Grand Prix Leisi 
Keskkoolile, kuldne niidirull 
ehk I koht tuli KG 9b klas-
si kollektsioonile “Black & 
White” (disainer Pilvi Käi-
ro) ning hõbedane niidi-
rull ehk II koht tuli samuti 
KG  8b klassi kollektsiooni-
le “Vikerkaar” (disainerid: 
Liina Sepp, Katrina Kaubi, 
Maarja Aleksejeva) ja III ko-
ha sai Orissaare Gümnaasi-
um. Saare Noorte Huvikooli 
esteetika osakonna ja Kures-
saare Gümnaasiumi õpilane 
Angela Leppik kollektsioo-
nist “Simple Fashion” pälvis 
parima naismodelli eripree-
mia nooremas vanuserüh-
mas. Palju õnne teile kõigile!

Tänan kõiki, kes aitasid 
KG`s Fashion Show õnnes-
tumisele: säravad õhtuju-

hid – Mary Tamsalu ja Ka-
ja Rand, suurepärane lava, 
valgus ja heli – Veiko Valge 
ja tema team, lavakujundus 
– õpetaja Raili Kaubi, kogu 
ürituse jäädvustas videolin-
dile – Luigi Heinmaa, foto-
jäädvustuse tegi Pille Lodi, 
show korra ja järjepidevu-
se eest vastutasid ÕOV liik-
med, avaesineja Tuuli Rand 
ja  tema juhendaja Laine 
Lehto, külalisesinejad Saa-
re Noorte Huvikoolist. Suur 
tänu kõigile klassijuhataja-
tele, kes oma õpilastele toe-
ks olid ning muret tundsid 
ning kõige suurem tänu loo-
mulikult kõigile osavõtjate-
le. Fantaasiarikast vaimset 
jätku teile järgmiseks aas-
taks!

NB! Kõik  CD-d  saab kät-
te huvijuhi kabinetist!

Inge Jalakas,
huvijuht

Toimus KG’s Fashion Show 2004

Maakondliku School Fashion Show 2004 I koht vanemas vanuseastmes - 9B, teema glamorama, kollekt-
sioon “Black & White”.

KG`s Fashion Show 2004 üks 
õhtujuhtidest: Leida, glamorama 
stiili esindamas ja žüriid peibuta-
mas. Fotod: 3x Inge Jalakas.

Maakonna MV võrkpallis 
B-klassi tüdrukutele.

11. aprillil toimusid 
Leisis maakonna meistri-
võistlused võrkpallis B-klas-
si tüdukutele. Osa võttis viis 
võistkonda. Meie tüdrukud 
koosseisus Liana Kipper, 
Gerda Kaubi, Kateriin Pa-
ni, Kaisa Õunpuu, Maarja 
Aleksejeva ja Elis Kadaja 
saavutasid III koha.

Võitsid Valjala tüdru-
kud, II koha said Leisi tüd-
rukud. 

Meie võistkonna pare-
maks mängijaks tunnistati 
Liana Kipper.

Kõik meie tüdrukud 
treenivad Spordikoolis Siina 
Sillart’i käe all.

Marianne Baran,
kehalise kasvatuse õpetaja

International Language 
Holidays, Clacton Summer 
Centre, Colchester English 
Study Centre suvekool

Kahenädalane suvekool 
koolinoortele (14 - 18. a.) su-
vituslinnas Clacton-on-Sea, 
Inglismaal 18/07 - 01/08/
2004.

Hind (21 000 EEK) sisal-
dab:

Keelekursuse (20 x 45 
min. tundi nädalas, õpikud 
ja õppematerjalid, osalus-
tunnistuse, peremajutuse 
kahekesi toas ja kõik toidu-
korrad, vaba aja päevased 
ja õhtused tegevused, ühe 
täis- ja teise poolepäeva eks-
kursiooni nädalas, tervise-
kindlustuse, seljakoti. Samu-
ti sõidukulud - lennupiletid, 
lennujaamatransfeerid ning 
reisikindlustuse.

Individuaalselt võimali-
kud ka koolid Cambridge`is, 
Canterbury`s, Bathis, Lon-
donis jm. Ka prantsuse keel 
Prantsusmaal, hispaania 
keel Hispaanias.

Lisateavet annab ja 
kursustele saadab kooli-
de esindaja Eestis: Imbi-
Reet Kaasik (FIE), Lõuna 
28, 11617 Tallinn. Tel: 6723 
650; 53 91 32 61; E-mail: 
imbireet@uninet.ee; http://
home.uninet.ee/~imbireet

Info edastas
Inge Jalakas,

huvijuht

Teated

Lühidalt
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Neli sõpra - neli aastaaega...
Traditsiooniliselt lõpe-

tavad vene keelt C-keelena 
õppinud abituriendid eten-
dustega, mida pakutakse 
kuulata-vaadata kogu kooli-
perele. Selle õppeaasta ette-
aste “4 sõpra - 4 aastaaega” 
valmistasid ette 12c klassi 
õpilased.

Mida arvavad asjaosalised 
ise oma tegemistest ja 
keeleõppest:

Lilian: Tihti tuleb selleks, 
et head vilja külvata, vaeva 
näha. Meie näidendi tasu 
üksmeelsuse ühenduse teis-
te rõõmustamise näol üle-
tas pähetuupimiste harjuta-
miste hinna. Hästi vahva oli, 
saime ka ise uue armsa ela-
muse osaliseks. Ilus lõpp-
punkt kolmeaastasele vene 
keele kursusele.

Kelly: Põnev üritus, mis 
muutis tundide rutiini. Ko-
gu vene keele õppimine oli 
nagu üks suur proov, mis 
lõppes esietendusega. To-
re, et igaühele oli tegevus 
ja kõik nägid vaeva. Proo-
vid möödusid lõbusas mee-
leolus. Vahva traditsioon, 
mida tuleks kindlasti jätka-
ta. Kõik oli meie oma tehtud 
– alates kavalehe koostami-
sest kuni stsenaariumi kir-
jutamiseni.

Kristjan: kõige rohkem 
tunnen rõõmu sellest, et asi 
sai kokkuvõttes väga hästi 
tehtud. Alt keegi otsustaval 
hetkel ära ei hüpanud. Nä-
ha võis küll väikest närvit-
semist enne etendusi, kuid 
kogenud kaladena said kõik 
oma osadega hakkama. Vä-
ga ilusa mulje jättis tehtud 
töö kostüümidega ja nen-
de üldsobivus näidendisse. 
Tublisti paranes meie prak-
tiline keeleoskus ja hääldus. 
Eks see isetegemise rõõm 
ole ikka kõige suurem. Taas 
said midagi head klassiga 
ära tehtud ja mis kõige olu-
lisem, meeldis see ka meid 
vaatamas käinud publiku-
le. Kindlasti tuleb sellist tra-
ditsiooni jätkata, sest see on 
väga ilus lõpp ühe õppeaine 

lõppemisele.
Luigi: Nii...vene keel on 

küll keeruline, aga mitte või-
matu! Kolm aastat maadle-
mist on jätnud oma jälje ja 
ma oskan isegi Narvas nüüd 
poes käia.

Näidend oli lahe. Kuigi 
minu osa väga pikk ei olnud, 
sai sellega vaeva näha kõ-
vasti. Viimase etenduse ajal, 
kui lavale tagasi “lendasin”, 
sõitsin nokaga seinale sisse 
ja nägin välja nagu multifil-
mis. Siiski oli tähtsaim see, 
et   saime näidata oma kee-
leoskust.

Piret: Hästi tore asi oli! 
Tagasiside oli väga meel-
div: kõik ütlesid, et naer-
sid Luigi linnukesestseeni ja 
ujumisstseeni nii, et silmad 
märjad. Endale oli ka mõ-
nus kogemus, sai katsetada 
uutel aladel nagu näitejuht, 
kujundaja, näitleja jne. To-
re oli vaadata, kuidas klas-
sikaaslased koos töötavad 
ja igaüks ise enda ja kostüü-
mide eest muretseb, mitte et 
üks peab kõigi eest jooksma. 

Meie jaoks oli muidugi suur 
tähtsus seda kõike korral-
dada vene keeles, mida me 
kolm aastat hoolega püüd-
sime selgeks saada.

Kristel: Näidend “4 aas-
taaega – 4 sõpra” kujunes 
väga lõbusaks. Selle 15 mi-
nutilise etteaste valmis saa-
miseks kulus pea kaks näda-
lat, mis olid ülivahvad. Me 
kõik nautisime ühest koos-
tööd ja laval olemist. See 
näidend näitas, et C keelt 
õppivad gümnasistid saa-
vad ka vene keele valdami-
sega väga hästi hakkama. 
Oma klassikaaslastelt kuul-
sima ka suurepäraseid ela-
musi ja nemadki jäid meie 
etteastega rahule – just vene 
keele valdamise osas. Väga 
meeldiv kogemus oli ja just 
tänu meie toredale õpetaja-
le Ellen Kasele, kes jätkab 
kindlasti ka edaspidi seda 
traditsiooni.

Eilika Trummar,
12C klass

Traditsiooniliselt lõpetavad vene keelt C-keelena õppinud abituriendid 
etendustega, mida pakutakse kuulata-vaadata kogu kooliperele.

KG Mini-Miss ja 
-Mister 2004

KG Mini-Miss ja -Mister 2003 - 
Kaia Jalakas ja Kaspar Kallas.
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KG Mini-Miss ja Mini-Mister 2004

Missi- ja Misteri kandidaa-
did vastasid enda tutvus-
tamiseks 5-le küsimusele: 
minu unistus, kelleks tahan 
tulevikus saada, mis mul-
le meeldib / ei meeldi, mil-
lisena näevad mind minu 
sõbrad / klassikaaslased?

1. Merilin Nõgu: Minu 
unistus on saada kõigiga häs-
ti läbi ja omada palju sõp-
ru. Tulevikus tahaksin saada 
moekunstnikuks, sest mulle 
meeldib riidetükkidest riideid 
kokku panna. Mulle meeldib, 
kui mul on palju sõpru. Mulle 
ei meeldi kellegagi riius olla. 
Sõbrad / klassikaaslased ar-
vavad, et olen normaalne pli-
ka, tark.

1. Taavi Saar: Minu unis-
tus on saada Mini-Misteriks! 
Tulevikus tahaksin saada rek-
kajuhiks, sest see on kerge 
töö. Mulle meeldivad sõbrali-
kud inimesed ja loomad. Mul-
le ei meeldi kiuslikud inime-
sed. Sõbrad / klassikaaslased 
arvavad, et olen normaalne ja 
sõbralik

2. Elina Kadaja: Minu 
unistus on saada tubliks Ees-
ti kodanikuks, kes on väga 
enesekindel ja tubli. Tulevi-
kus tahaksin saada juristiks, 
et süütud inimesed jääksid ka-
ristuseta ja need, kes on süüdi, 
läheksid trellide taha. Mulle 
meeldivad päike ja lahke ning 
hea huumorimeelega inime-
sed. Mulle ei meeldi, kui ini-
mesed tülitsevad ja kui nad on 
kadedad. Sõbrad / klassikaas-
lased arvavad, et olen sõbra-

lik, enesekindel ning elurõõ-
mus.

2. Stiven Schultz: Minu 
unistus on saada väga heaks 
ujujaks. Tulevikus tahaksin 
saada sportlaseks. Mulle meel-
dib jalgpall. Mulle ei meeldi 
norijad. Sõbrad / klassikaas-
lased arvavad, et olen lahe ja 
sõbralik kutt.

3. Kristel Sepp: Minu unis-
tus on: omada kaunist ma-
ja ranna ääres ja paari hobust 
talliga enda maja kõrval, et 
saaksin päikseloojangul ker-
ges tuules ratsutada. Tulevi-
kus tahan saada iseseisvaks 
ja edukaks inimeseks, see on 
kindel, aga mis alal, seda veel 
ei oska öelda:

Mulle meeldib suvel sõp-
radega päikesepaistelisel il-
mal rannas lõbutseda ja ujuda

Mulle ei meeldi aga mõned 
õpetajad, valetamine, sõpra-
dega riielda, narkomaanid, 
suitsetajad ja muidugi ka al-
kohoolikud. Sõbrad / klas-
sikaaslased arvavad, et olen 
enesekindel, rõõmsameelne, 
heatahtlik, otsusekindel, aus.

3. Kaarel Mäeots: Minu 
unistus on rikkaks saada. Tu-
levikus tahaksin saada arhi-
tektiks. Mulle meeldib ten-
nist mängida. Mulle ei meeldi 
igasugused vastikud asjad. 
Sõbrad / klassikaaslased ar-
vavad, et olen lahe, sõbralik, 
mitte eriti ülbe.

4. Sabine Suuster: Minu 
unistus on tulevikus saada 
näitlejaks, sest mulle meeldib 
näidelda. Mulle ei meeldi kur-

jad inimesed. Sõbrad / klassi-
kaaslased arvavad, et olen hü-
peraktiivne! 

4. Kermo Laus: Minu unis-
tus on saada rikkaks. Tulevi-
kus tahaksin saada tuletõr-
jujaks. Mulle meelivad head 
sõbrad ja vihkan halbu sõpru. 
Sõbrad / klassikaaslased arva-
vad, et olen normaalne tüüp.

5. Henri Kaus: Minu unis-
tus on elada õnnelikult elu lõ-
puni. Tulevikus tahan saada 
näitlejaks, kuna mulle meeldib 
näidelda ja laulda. Veel meel-
dib mulle sporti teha. Mulle ei 
meeldi, kui sõimatakse ja muu 
halb. Sõbrad / klassikaaslased 
arvavad, et olen enamalt jaolt 
normaalne, aga kui tahetak-
se midagi öelda, siis öeldakse 
otse välja

5. Kristiina Kiil: Minu 
unistus on minna Ameerikas-
se õppima arstiteadust. Tule-
vikus tahaksin saada arstiks, 
sest tahan inimesi aidata. Mul-
le meeldib kui inimesed on 
sõbralikud. Mulle ei meeli, kui 
inimesed valetavad. Sõbrad 
/ klassikaaslased arvavad, et 
olen lahe, sõbralik ja heasü-
damlik.

6. Loore Paist: Minu unis-
tuseks on oma maja. Tulevi-
kus tahaksin saada kunstni-
kuks, sest mulle meeldib väga 
joonistada. Mulle meeldib mu 
pere, sõbrad, koerad. Mulle ei 
meeldi kuritegevus. Täpselt ei 
tea, mida sõbrad / klassikaas-
lased arvavad, aga oletan, et 
olen nende arust sõbralik ja 
abivalmis. 

6. Markus Mäemets: Minu 
unistus on saada endale pä-
ris oma koer. Tulevikus ei tea 
veel, kelleks saada tahan. Mul-
le meeldib sõpradega koos ol-
la. Mulle ei meeldi vihmased 
ilmad ja sügis. Sõbrad / klas-
sikaaslased arvavad, et olen 
humoorikas ja tark.

7. Nänsy Reinart: Minul ei 
ole veel ühtegi unistust ja tu-
levikus ei ole veel ka otsus-
tanud, kelleks saada tahan. 
Aega ju mõelda veel on.. Mul-
le meeldib discodel käia, sõp-
radega koos olla ja tantsida. 
Mulle ei meeldi kool ja raama-
tuid lugeda. Sõbrad / klassi-
kaaslased arvavad, et olen la-
he, ilus, tark ja vallatu.

7. Amor Luup:  Minu unis-
tus on saada jalgpalluriks, sest 
ma oskan enda arvates päris 
hästi jalgpalli mängida. Mulle 
meeldib arvuti, vihkan ham-
baarsti. Sõbrad / klassikaas-
lased arvavad, et olen sport-
lik ja kena.

8. Tiiu Jõgi: Kui aus olla 
siis unistusi, mul veel ei olegi. 
Tulevikus tahaksin saada po-
litseinikuks – lihtsalt niisama. 
Mulle meeldib sport. Mulle ei 
meeldi õppida. Sõbrad / klas-
sikaaslased arvavad, et olen 
hästi kena, ilus ja vallatu.

8. Holger Kilumets: Mi-
nu unistus on saada oma auto. 
Tulevikus ei tea veel, kelleks 
saada tahan. Mulle meeldib 
sõpradega koos olla. Mulle 
ei meeldi haige olla. Sõbrad 
/ klassikaaslased arvavad, et 
olen sõbralik, lahke ja lahe.

1. Merilin Nõgu ja Taavi Saar. 2. Elina Kadaja ja Stiven Schultz. 3. Kristel Sepp ja Kaarel Mäeots. 4. Sabine Suuster ja Kermo Laus.

5. Kristiina Kiil ja Henri Kaus. 6. Loore Paist ja Markus Mäemets. 7. Nänsy Reinart ja Amor Luup. 8. Tiiu Jõgi ja Holger Kilumets.



6 Meie KG, 14. aprill 2004Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Esseekonkurss “kool aastal 2020” 
Hoolimata ilusatest keva-

dilmades ning saabuvast su-
vest, kuulutame käesoleva-
ga välja esseekonkursi teemal 
“Kool aastal 2020”, mille käi-
gus saavad noored fantaseeri-
da tuleviku õppimismeetodite 
ning koolikeskkonna teemadel. 
Konkursi eesmärgiks on panna 
noori mõtlema teaduse ja teh-
noloogia arenguga seoses ava-
nevatele uutele võimaluste-
le tuleviku koolides. Esseedes 
võib käsitleda nii uusi võima-
likke õpetamis- ja õppimisprot-
sesse, õpetaja-õpilase vahelisi 
suhtlemisviise, koolihoonet kui 
keskkonda, kui ka õppetöös ka-
sutatavaid tehnilisi vahendeid. 

Esseekonkurss toimub rah-
vusvahelise projekti Tuleviku-
kool (School-foresight) raames, 
mille ettevalmistamises ja läbi-
viimises osalevad lisaks Eesti-
le partnerid ka Kreekast, Tseh-
hist, Rootsist, Bulgaariast ning 
Rumeeniast. Konkursi võit-
jad avalikustatakse 8.-14. no-
vembril 2004 toimuva Euroopa 
Teaduse- ja Tehnoloogianäda-
la raames. Euroopa teadusnä-
dala eesmärgiks on avalikku-
se teadlikkuse tõstmine teadust 
ning tehnoloogiat puututavates 
küsimustes. 

Lisaks esseekonkursile kor-
raldatakse projekti Tuleviku-
kool raames viies osalevas rii-
gis kahenädalane interaktiivne 
näitus ning workshop tuleviku-
kooli teemal, kus tutvustatakse 

Euroopa kooli arenguga seotud 
teadusprojekte ning püütak-
se tajuda tehnoloogia arengu 
mõju tulevikukoolile.

 Osalemise tingimused

• Osalema oodatakse kooli-
noori vanuses 13 - 18 (klassides 
6 - 11) • Konkursil osalemine 
toimub individuaalselt • Es-
see pikkuseks eeldatakse 2-3 le-
hekülge (kuni 6000 tähemärki) 
• Illustratiivset materjali palu-
me mitte lisada • Lubatud on 
õpetajate poolne abi konkursi-
töö koostamisel.

Konkursitööde hindamis-
alusteks on:

• Loomingulisus ja origi-
naalsus • Korrektsus, selge väl-
jendusviis • Vastavus konkursi 
eesmärkidele

Hindamise struktuur:

Hindamiskomisjonis on 5 
liiget. Komisjoni esimeheks on 
teaduskeskuse “Energiakes-
kus” tegevjuht Aare Baumer. 
Töid hinnatakse kahes voorus.

• I voor - Iga hindamisko-
misjoni liige saab lugemiseks 
1/5 laekunud esseedest, millest 
peab välja valima 3 parimat, 
mis lähevad teise vooru. 

• II voor - Kõik komisjoni 
liikmed loevad läbi teise voo-
ru laekunud 15 parimat esseed, 
ning annavad neist parimale 
5 punkti, teisele 4 punkti jne. 
Võtjaks osutub kõige rohkem 

punkte saanud essee.
Hindamise käigus on ko-

misjonil õigus valida töid ka 
eripreemiatele. Samuti täpsus-
tatakse enne hindamist võrd-
sete punktide puhul tehtavad 
otsused. Parimad saavad vääri-
kad auhinnad ja diplomid.

Kolm Eesti parimat konkur-
sitööd tõlgitakse inglise keelde 
ning saadetakse edasi osalema 
rahvusvahelisele esseekonkur-
sile võistlema koos Kreeka, Bul-
gaaria, Tsehhi ja Rumeenia pari-
mate töödega. Rahvusvaheliselt 
parim essee valitakse Rootsis 
ning see avalikustatakse samu-
ti novembris 2004. 

Konkursitöid oodatakse 7. 
juuniks 2004 postiaadressil:
Alfa-Omega Communications
Pikk tn. 38
10133 Tallinn 
märksõnaga “Kool aastal 2020”

või e-mailiga aadressil 
alfa-omega@alfa-omega.ee.

Konkursitöö esitamisel 
palume lisada järgmised and-
med: essee pealkiri, autori ees- 
ja perekonna nimi, autori sün-
niaeg, juhendaja nimi (kui oli), 
kooli nimi ja klass, autori kon-
taktandmed.

Lisainformatsioon: Viive 
Aasma, “Tulevikukool” projek-
tijuht, tel. 6 311 620, viive@alfa-
omega.ee.

Info edastas Inge Jalakas,
huvijuht

Vahetusjalatsid kaitsevad tervist
Sisejalanõude kandmine ei 

ole õpetajate(turvamehe) tobe 
nõudmine. See on  enda panus 
oma  praegusesse ja tulevasse 
tervisesse. Mugavaid ja tervis-
likke jalatseid kandes ning jal-
gade eest hoolitsedes on või-
malik säilitada moonutusteta, 
terveid ja ilusaid jalgu. Kor-
ralikke jalgu vajame terve elu
jooksul või kuidas? Ühe ja sama 
jalanõu kandmine hommikust 
õhtuni soodustab jalgade higis-
tamist ja soodustab seenhaigus-
te tekkimist. Jalgade seenhaigus 
võib avalduda mitmel erineval 
moel, haigustunnused võivad 
omavahel kombineeruda. Kül-
lalt sageli, eelkõige noortel ini-
mestel esineb “sportlasejalg”. 
See vorm tekib, kui jalad on 
pikka aega(nt terve päev)  umb-
setes jalanõudes(nt tossudes) 

kus muutuvad niiskeks, või ei 
kuivatata peale veega kokku-
puutumist korralikult varba-
vahesid. Nahk varbavahedes 
hakkab punetama, sügelema, 
muutub valkjaks, omandab vet-
tinud välimuse ja tekivad valu-
likud lõhed. Sageli peetakse se-
da ekslikult “haudumuseks” 
ega teata, et tegemist on seen-
haigusega. Seda on võimalik 
lihtsate vahenditega ravida, 
kerge vältida. Mida saab seen-
haiguse vältimiseks ise ette võt-
ta? Parim kaitse on puhas kuiv 
nahk. Jälgi lihtsaid reegleid. 

• Väldi jalgade higistamist 
– hoidu umbsetest ja kitsastest 
jalanõudest(vahetusjalatsid)

• Desinfitseeri aeg-ajalt oma 
jalatseid seest seenevastaste va-
henditega.

• Pese oma jalgu igal õhtul 

sooja vee ja seebiga hoolikalt.
• Kuivata jalad korralikult, 

eriti  hoolikalt ühekaupa var-
bavahed.

• Kanna puuvillaseid sok-
ke ja vaheta neid  iga päev (mi-
tu korda päevas)

• Tuuluta jalgu- kodus saad  
olla paljajalu.

Tasub teada--märjad jalad 
soodustavad külmetumist!  Hi-
gine jalg on samuti märg , lisaks 
kleepub higi jalale,  takistab loo-
mulikku naha hingamist, sooja-
regulatsiooni ning jalg külme-
tab märkamatult kogu aeg. 
Kõik kehaosad on meile vaja-
likud, hoolitseme siis iga koha 
eest vastavalt tema vajadustele.

Pia Maidsaar,
kooli med. õde

Tervisenädal 
19.-23. aprill
Esmaspäev

• vahetundide ajal hal-
lil väljakul filmid suitseta-
misest • 11.45 algklasside 
viktoriin aulas (5 liiget võis-
tkonnas) • 19.00 Terminaa-
tori kontsert “Ole tubaka-
vaba”

Teisipäev

• 11.45 5. – 6. klasside 
viktoriin ( 5 liiget võistkon-
nas)

Kolmapäev

• 11.45 7. – 8. klasside 
viktoriin (5 liiget võistkon-
nas) • 15.00 5. – 9. klasside 
Jüriööjooks (5T + 5P) • 16.00 
Jüriöö jooksu autasustamine 
• 16.10 Talsu gümaansiumi 
kontsert

Neljapäev

• 11.00 etendus algklassi-
dele “Jänku-Aabits” • 11.45 
9. – 12. klasside viktoriin (5 
liiget võistkonnas) • 18.00 
Mini-Missi ja –Misteri vali-
mised

Reede

• 11.45 viktoriinide auta-
sustamine • 20.30 Jüriööjoo-
ks 10. – 12. klassidele.

NB! Klassidevaheliste 
võistluste arvestusse läheb 
viktoriin ja põhikooli Jüri-
ööjooks!

Sirje Metsküll,
korraldaja

Lühidalt
27. märtsil külastasid 
meie kooli kümnendikud 
“Grease” etendust Tallinna 
Linnahallis.

Mitmed meie hulgast olid 
esmakordselt selles suurejoo-
nelises kontserdipaigas,mis 
mahutab tuhandeid inime-
si. Etendus oli huvitav,eriti 
hea mulje jätsid tantsud,mis 
oma põneva ja keeruka ko-
reograafiaga olid kõvasti üle 
eelmistest Linnahalli lavas-
tustest.

Ööbisime Mustamäe 
Saksa Gümnaasiumis ja järg-
misel hommikul sõitsime ko-
du poole.

Kadri Naanu,
10B klass
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Kõrgushüppevõistlus kujunes põnevaks
Läinud nädala kolm esi-
mest päeva olid võimlas 
kõrgushüppe päralt. Ni-
melt toimusid klasside-
vahelised kõrgushüppe 
võistlused.

Iga klassi esindasid kaks 
poissi ja kaks tütarlast. Nen-
de nelja võistleja tulemu-
sed liideti ja nii selgusid pa-
remad klassid. Esmaspäeval 
hüppasid 5-6 kl., teisipä-
eval 7-8 kl. ja kolmapäeval 
9-12 kl. Võistluse tegi põne-
vaks see, et kogu võistluste 
kulg oli arvuti abil ekraanil 
näha. Klasside paremusjär-
jestus oli iga hüppaja järel 
ekraanil. Ka individuaaljär-
jestusest oli selge ülevaade 
kogu võistluste ajal. Selle 
eest suur tänu arvutiõpetaja 
Arvi Tanilale.
Tulemused

5-6 klassid: siin läks 
esikoht 6a ja 6c klassi va-
hel kahasse. Mõlema võist-
konna nelja võistleja tule-
mus kokku oli 5m ja  5cm 
teise koha sai 5a klass 4m 
65cm.Individuaalselt olid 
paremad Villu Vahter 
1.40 poistest ja tüdrukutest 
Kristiina Purga 1.35 Eg-
le Lõuk 1.35 ja Teele Aza-
rov 1.30.

7-8 klassid: siin oli klassi-
dest selgelt parem 8c kes sai 

nelja võistleja kogusummaks 
täpselt 6m. Tütarlastest olid 
kolm paremat Katrin Eiert 
1.40 sama tulemusega II Ma-
rin Alekseejeva, III Lilli-
Mai Rebel 1.35. Poistest tegi 
endale toreda sünnipäeva-
kingi Andre Sall, ületades 
kõrguse 1.65, II sama tule-
musega Karl Org, III 1.6o-ga 
Kermo Ehanurm.

9-12 klassid: Klassidest 

läks jällegi esikoht kahasse, 
6m nelja hüppaja peale nii 
10a klassil kui 11a klassil. 
Samuti oli ka II kohaga 5.95 
nii 11c klassil ja 9c klassil. 
Tütarlaste kolm paremat: I 
Annika Tõnsau 11a 1.55 II 
Mari Kaljuste 9b 1.45 III 
Triin Heinmets 9b 1.40. 
Poiste kolm paremat: I Jür-
go Engso 1.85. (Ohus oli 
ka kooli piste B vanusek-

8. aprillil toimusid kõrgus-
hüppevõistlused I-IV klas-
sidele.

I-II klasside arvestuses 
tuli võitjaks 2b klass hüpa-
tes kokku (2P+2T) 3m 80cm. 
Individuaalselt olid pois-
test kolm paremat Priit Aa-
vik 2b, Fred Paist 2a, Karmo 
Salong 2b ning tüdrukutest 
Aili Allas 2a, Liis Lepik 2a, 
Kadri Laum 2b. III-IV klas-
sidest võitis 4a kokku 4m 
85cm. Poistest olid kolm pa-
remat Andri Altmäe 4a 1.30, 
Ott Ramst 4a 1.30, Karel 
Ellermaa 4a 1.20 ning tüdru-
kutest Kaidi Kuusk 4a 1.20, 
Kaisa Silluste 3b 1.15, Laura 
Kuusk 4a1.05.

Marianne Baran,
kehalise kasvatuse õpetaja

lassi rekord 1.90  1994.aas-
tast püstitatud Peeter Kuke 
poolt).1.91-l oli Jürgo teisel 
katsel õnnestumisele päris 
lähedal. Aega selle kõrgu-
se üritamiseks on tal kuni 
9.maini. II koha sai Mihkel 
Kõrgesaar 1.80 III sama tule-
musega Sven Õispuu.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Kõrgushüppevõistluse kulg oli arvuti abil ekraanil näha ning tüdrukud kommenteerisid seisu ka eemal 
seisvale publikule.  Selle eest suur tänu arvutiõpetaja Arvi Tanilale. Foto: Arvi Tanila.

Õpetaja Endel Tustit annab üle diplomid võitjatele: Annika Tõnsau 11A - I koht ja Mari Kaljuste 9B II koht 
Foto: Arvi Tanila.
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Miks mulle meeldib käia 
koolis?

Mulle meeldib koolis 
käia sellepärast ,et siis saan 
ma targaks. Koolis on väga 
lõbus ja mul on mõned vä-
ga head sõbrad. Meie klass 
on väga tore ja sõbralik. Ise-
gi poisid on viisakad, sõb-
ralikud ja lõbusad. Mul on 
igal hommikul rõõmus meel 
kooli tulla , sest meie klassi- 
ruum on väga ilus ja puhas 
ning seal on palju lilli. Meil 
on väga hea õpetaja ning ma 
hakkan teda järgmisel aas-
tal taga igatsema. Ma ei ku-
juta ette elu ilma koolita , 
sest koolis käimine on ju las-
te töö.

Kadri Tarus,
4B klass

Millises koolis tahaksin 
käia?

Mina tahaksin käia sel-
lises koolis, kus õpetajad 
on hästi lõbusad ja sõbra-
likud. Koolis ei panda hin-
deid ega märkusi. Igas klas-
si on umbes 8 – 10 õpilast. 
Koolis on hästi palju laste-
tubasid ja mänguplatse. Kui 
keegi ei viitsi peale kooli ko-
ju minna, võib ta  jääda öö-
seks. Toidud on sööklas häs-
ti maitsvad ning selles koolis 
saab ise valida, mis toitu sa 
sööd, ka algklassid saavad 
nii. Vahetunnis saab vaada-
ta telekat ja mängida arvu-
til. Koolis jookseb ringi kas-
sipoeg, kes on kõigi sõber. 
Tundides ei tohi temale tä-
helepanu pöörata, aga va-
hetunnis võib teda paitada. 
Kõik kontrolltööd on häs-
ti lihtsad ja igaüks valib ise, 
mis raamatut ta loeb. Üle-
mistele korrustele saab min-
na treppidest või liftiga, aga 
alla tulla liumäest. Basseine 
on koolis mitu, mõned on 
võistluste jaoks, mõnes saab 

niisama supelda ja seal on 
samuti liumäed. Kooli üm-
ber on palju puid, mille ot-
sa võib ronida. On ka jook-
suväljakud ja palliväljakud. 
Mulle meeldiks selline kool 
väga.

Kersti Sepp,
4A klass

Millisest koolist unistad ?

Mina unistan koolist mõnusast,
seal võiks olla palju lõbusat.
Seal võiks olla kellad igal pool,
mis tilisevad igal tunnilool.
Lapsed võiksid olla head,
õpetaja paitaks neil pead.
Tööd võiks parandada arvuti,
õpetajad ja õpilased istuksid kõrvuti.
Minu unistuste kool,
võiks olla igal pool.

Janar  Kaseorg,
4B klass

Miks mulle meeldib käia 
koolis?

Meie õps on väga hea,
tarkust tal ju täis on pea.
Sööklas sööme iga päev,
enne peseme veel käed.
Direktor on meil Toomas Takkis,
söökla talle palju maksis.
Inglise keel on veidi igav,
nalja saab seal kõige enam.

Kristin Aavik 4B klass

Millisest koolist unistan?
Ma unistan sellisest koo-

list, kus kõik asjad oleksid 
luksuslikud. Toolid oleks 
nagu tugitoolid ja laud oleks 
hoopis selline, kus on arvu-
ti sahtli sees. Tahvel oleks 
kodukino suurune. Õpetaja 
laud oleks ka midagi sellist 
nagu õpilastel. Aknad olek-
sid ka väiksemad ja oleks 
palju lampe.

Õpetaja kapid oleksid 
kuskil maa sees. Kui ta nup-
pu vajutab, siis  tulevad ka-
pid välja  ja  uksed lähevad 
lahti. Kriit oleks laseriga. 

Tahvlilapp peaks ka teistsu-
gune olema ja ma arvan , et 
see peaks olema mingi suu-
re kepi otsas. Põrand peaks 
olema kindlalt parketist. Sein 
võiks olla tapeeditud ja lagi 
kallist puidust. Selline oleks 
minu unistuste kool. Üks asi 
veel, et seal ei antaks kodus 
õppida. See oleks selles koo-
lis kõige parem asi. Sellises 
koolis tahaks mina käia.

Raigo Põld,
4B klass

Unistuste kool.
Mina unistan suurest ja 

kollast värvi koolist. Klas-
sid on erinevat värvi. Igas 
klassis võiks olla 20 õpilast. 
Õpetajad võiksid olla noo-
red. Direktor on meesterah-
vas. Klassis võiks olla roh-
kem tüdrukuid. Õppeained 
oleksid matemaatika, ees-
ti keel, majandus, ühiskon-
naõpetus, ajalugu, kehali-
ne, loodusõpetus, vene keel, 
saksa keel, inglise keel ja uju-
mine. Iga laps saab endale 
valida kaks võõrkeelt. Igas 
klassis on arvutid. Õppetöö 
käib arvutiga. Vihikuid ega 
raamatuid ei kasutata. Kellel 
kodus arvutit ei ole, see saab 
laenata koolist. Võõrkeeled 
on poistele ja tüdrukutele 
eraldi. Direktor juhatab koo-
li 10 aastat. Lastel on igal nä-
dalal kindlad tunnid. Kui 
täna  matemaatikasse ei taha 
minna, võid sinna minna mõ-
nel teisel päeval, aga see tund 
peab olema sellel nädalal.                                                                                   
Minule meeldib koolis käia, 
sest siis saab targaks . Saab 
õppida keeli, avastada enda 
jaoks palju huvitavat, leida 
häid sõpru. Eriti meeldivad 
mulle matemaatika, majan-
dus ja ühiskond. Üle kõige on 
mul vedanaud toredate klas-
sikaaslaste ja õpetajaga.

Karl Albert Kesküla,
4A klass

Luuletused  
kevadest 1B 
klassi õpilastelt
Kevad

Teate uudist, kevad tuli.
Õuest kadunud on lumi.
Õues, aias kevad ärkab
seda iga laps meil märkab.

Martin Kirs

Lumi ära sulanud,
sinilill on tärganud.
Päike paitab meie päid,
lapsed hindeid saavad häid.

Mihkel Truu

Puudel juba lehed peas,
kevadlinnud okstel reas. 
Lilli tärkab igal pool,
päike meile sooja toob.
Lapsed mängivad nüüd õues,
kõigil neil on kevad põues.

Annaliis Lehto

Metsa all on sinilill,
kevadine tundub ilm.
Päike kõrgema teeb kaare,
näen ma merel luigepaare.

Henri Lepik

Päevad läinud pikemaks,
ilmad läinud soojemaks.
Päike paistab, lumi sulab,
ongi kätte jõudnud kevad.

Morten Mägi Ravn

Kätte jõudnud kevadkuu,
pungad puhkevad nüüd puul.
Õues puhub kevadtuul,
lastel naeratus on suul.

Alari Saar

Väljas paistab soe päike,
rõõmustab nii suur kui väike.
Kevad meile külla tuli,
kaugel pole enam suvi.

Mirjam Tenno

Algklassid kirjutavad koolist


