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SEL NÄDALALSEL NÄDALALSEL NÄDALALSEL NÄDALAL    

26.0926.0926.0926.09----02.1002.1002.1002.10    
 

E, 26.09 10.45 klassivanemate koosolekud 
 10.45 7.-12. kl aritmeetikavõistlus 
T, 27.09  Euroopa keelte päev 
  külas kaks Suurbritannia 

koolidirektorit 
 11.00 sihtasutuse juhatuse koosolek 
 16.00 õpilasesinduse koosolek 
K, 28.09 10.45 4.-6. kl aritmeetikavõistlus 
 14.00 direktsiooni koosolek (109) 
N, 29.09 16.00 gümnaasiumi mälumängu I voor 

SISEKONTROLL: SISEKONTROLL: SISEKONTROLL: SISEKONTROLL: 5. klasside hakkamasaamine 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSED    
 

K, 28.09 L. Ojasaar Reeglid paika! 
N, 29.09  Direktsiooni info  
R, 30.09 T. Kask Arvutihooldus 
E, 03.10 E. Uus Draamafestival 2005 
T, 04.10 K. Aro Rootsi konverentsist 

 

Juhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänab    
 

Inge Vahterit, Mart Mölderit ja Indrek Peili 
väga sisuka loodusepäeva ja suurepärase 
näituse organiseerimise eest 

 

Tähelepanu koolipere!Tähelepanu koolipere!Tähelepanu koolipere!Tähelepanu koolipere!    
 

Ilusat kooliaastat ja tugevat tervist soovib kooli 
meditsiinipere! Kooliarst Viigi Viil võtab vastu 

esmaspäeval ja neljapäeval 9.00-11.00. 
Kooliõde võtab vastu igal tööpäeval 
kell 8.30-15.00, telefon 452 4438. 

***** 
Tööd alustab ka esmaabiring: 

E 15.00 algajad, T ja K edasijõudnud, 
N 16.00 gümnaasiumiõpilased, kes soovivad 

meditsiiniteaduse osas end täiendada. 
Marianne Starikova 

Teated 
 

4. oktoobril kell 19.00 aulas 6.-9. kl õpilaste 
lastevanemate üldkoosolek. Järgnevad 

klassikoosolekud. 

***** 
Kooli raamatukogu on avatud esmaspäevast 

reedeni kell 8.00 – 17.00. 
Iivi Vikat 

 

Meediahuvilised! 
 

Meediaklubi ootab kõiki vanu liikmeid 
ja uusi huvilisi kokkusaamisele 

kolmapäeval, 28. septembril 

kell 16.00 ruumi 118. 

Triino ja Reet 

 

Vaprad B klassid Koigi rabasVaprad B klassid Koigi rabasVaprad B klassid Koigi rabasVaprad B klassid Koigi rabas    
 

Laupäeva, 24. septembri hommikul oli erakordselt 
ilus ilm ning 10B ja 11B klassi B poole õpilased koos 
kolme õpetajaga võtsid ette retke Koigi rappa. 

Kohale jõudes võttis õpetaja Inge kümnendikud 
oma hoole alla - koos asuti usinasti taimi vaatama ja 
kogu sealset rohelust kirja panema. Õpetaja Mart 
kutsus kõik ülejäänud õpilased enda juurde, et 
juhatada nad rappa - loomi, putukaid ja linde uurima. 
Uut informatsiooni sealse looduse ja loomastiku kohta 
said kõik ülimalt palju. Et asi ainult lillede ja liblikate 
ümber ei keerleks, leiti endale ka muid huvitavaid 
tegevusi: esimese lõunapeatuse ajal suutsid Priit ja 
Martin lükata vette ühe Koigi järve ääres seisva 
parve, millele nad hiljem järele ujuma pidid. 

Üldmulje retkest oli enamikul väga positiivne - 
tore oli näha vahelduseks teistsugust loodust kui 
aasal, pargis, metsas või linnas. Suur tänu 
klassijuhatajatele Mardile ja Indrekule, õpetaja Ingele 
ning muidugi ka Tõnule. Teinekord läheme veel, aga 
siis juba mujale. 

Kätlin ☺ 
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SPORTSPORTSPORTSPORT    
 

Neljapäeval, 22. septembril said kerge-
jõustikuhuvilised kaasa elada SÜG – KG – 
Ventspilsi G sõpruskohtumisele Kuressaare 
Linnastaadionil. Võistlejate jaoks oli see 
eriliselt mõnus päev, kuna ilm oli suurepärane. 
Meie sportlaste eeliseks oli ka valjuhäälsete 
fännide tugev toetus, mis lämmatas kõigi teiste 
võistkondade fännide kaasaelamise. Kasutades 
ära suurepäraseid tingimusi, esinesid ka meie 
kooli parimad kergejõustiklased väga hästi. 
Kokkuvõttes saavutati Ventspilsi Gümnaasiumi 
järel teine koht. Ventspilsi G – 152 punkti, SÜG 
– 144 punkti, KG – 141 punkti. 

Individuaalvõitja karika said Linda Treiel 
(8b) kettaheites (31.87), 400 m jooksus (63,54) 
ja 4x200 m teatejooksus; Herkki Leemet (11c) 
kõrgushüppes (1.90). 

Meie teised võistlejad ja nende tulemused:  
 

Andri Põrk (12c) – 110 m tõkkejooks II (16,0), 400 m 
III (54,26), 100 m II (12,41), 4x200 m II 

Erik Vaska (11c) – 110 m tõkkejooks 5. (16,7) 
Kadri Pulk (8b) – 100 m tõkkejooks II (16,98), 

odavise 5. (28.52), 100 m 5. (14,73), 4x200 m I 
Andra Mesila (12c) – kuulitõuge II (10.11), odavise 

6. (26.70) 
Talis Kirs (11c) – 400 m jooks 5. (58,59) 
Mikko Laugen (12b) – kõrgushüpe 4. (1.80) 
Mikk Tasa (12c) – kettaheide II (37.90), odavise II 

(51.59) 
Karli Kasin (12b) – kettaheide 6. (30.19), kuulitõuge 

5. (10.98), odavise III (49.23) 
Annemarie Randla (8a) – 400 m II (64, 26), 

4x200 m I 
Mario Paiste (10c) – 1500 m II (4.40,87) 
Kaur Väer (11a) – 1500 m III (4.45,07) 
Ann Randmäe (12b) – kuulitõuge 6. (9.06) 
Kerli Saar (10a) – kaugushüpe 5. (4.51), 100 m 

4. (14,70) 
Helena Vokk (8a) – kaugushüpe 4. (4.54) 
Teele Treiel (7b) – kõrgushüpe III (1.50), 800 m 

jooks III (2.23,95) 
Liis Suluste (12b) – kettaheide 5. (26.39), 800 m 

jooks 6. (2.47,90) 
Timo Müür (11a) – 100 m 6. (12,63), 4x200 m II 
Herkki Leemet (11c) – kuulitõuge 6. (10.24), 

kaugushüpe III (6.18) 

(Sport – järg) 
 

Sander Sooäär (9a) – kaugushüpe II (6.41), 
4x200 m II 

Linda Treiel (8b) – 100 m tõkkejooks 4. (17,05), 
kõrgushüpe III (1.60) 

 

Peale võistluste lõppu olid noored 
tunnistajaks, kuidas püstitati Saaremaa rekord 
4x100 m teatejooksus (Villu Sepp, Indrek 
Tustit, Madis Kallas, Marko Niit). Samuti nähti, 
et esialgu ei ole Eesti kiireimad mehed üle 
Saaremaa kiiretest hobustest. Mõningaid 
näpunäiteid jagas huvilistele odaviskaja Heikko 
Väät. 

Oli mõnus kergejõustikuõhtu ja selle 
korraldamise ja läbiviimise eest suur tänu 
Kuressaare Gümnaasiumi kehalise kasvatuse 
õpetajale Endel Tustitile. NB! Fännid! Kuna 
Ventspilsi Gümnaasiumi esindus oli väga rahul 
nii võistluse kui ka üldse Saaremaa 
külalislahkusega, lubasid nad meid kutsuda 
järgmisel sügisel II sõpruskohtumisele 
Ventspilsi. Koondage ridu ja selgitage välja 
valjuhäälsemad toetajad! 

Virge Treiel 
 

Bridz 
 

Kooli meistrivõistluste I etapi tulemused: 
I  M. Tasa (12c) – A. Põrk (12c) 

II  M. Paju (12c) – E. Pärna (12c) 
III  J. Ruga (12c) – M. Vipp (12c) 

A. Loorpuu 
 

Asutati loodushuviliste klubi 
 

23. septembril toimus uue loodusklubi, 
Parnassiuse klubi asutamine. Klubil on oma 
põhiseadus ja juhtkond. Sel aastal kuuluvad juhtkonda 
asutajaliikmed: Eva Toom (president), Enel Estorn 
(rahanduskantsler), Mariliis Mehik (sekretär-
asjaajaja), Liis Suluste (spiiker) ja Elen Kontkar 
(kroonik). Praegu on klubil 18 liiget ning 5 auliiget. 
Kõik loodushuvilised on kindlasti oodatud meiega 
ühinema! 

Esimene ühine väljasõit on plaanitud oktoobri 
algusesse, külastame Sõrve sääres asuvat 
linnuvaatlusjaama. 

Elen
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Vive la France!Vive la France!Vive la France!Vive la France!    
 

10. juuli hommikul seisime, seitse noort hakkajat 
prantsuse keele huvilist – Immo Ilmjärv, Erki Elli, 
Riina Naagel, Marii Sulamägi, Kristiina Pannel 
Kuressaare Gümnaasiumist ja Ragne Aaviste, Triin 
Varvas Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Tallinna 
Lennujaamas. Pagas ära antud, toiduvautšerid ja 
pardakaardid passidega käes, jätsime lähedastega 
hüvasti, et võtta ette 2,5-tunnine lennusõit liinil 
Tallinn – Pariis. Prantsusmaal veetsime ühtekokku 
kuu aega, enamiku ajast olime töölaagri(te)s, kuid ka 
Pariisi tähtsamad vaatamisväärsused said ära 
vaadatud. 

Esimese asjana lennukilt maha astudes pidime kella 
õigeks keerama, sest Prantsusmaa aeg on Eesti ajast 
tunni võrra maas. Pagas käes, ootas meid juba Marie-
Laure Lagardere, kes oli kogu selle reisi üks 
organisaatoritest. Edasi viis meie teekond tema 
korterisse, mis asus veerandtunnise jalutuskäigu 
kaugusel Louvrist. Kotid ära pandud, kõht täis, 
asusime Pariisi vallutama. Ronisime ka Eiffeli torni, 
kust avanes hindamatu vaade.  Õhtul sai teatavaks 
tõsiasi, et järgmisel päeval minnakse küll rongidega 
laagripaika, kuid kõik ei jää kokku. Immo, Erki, Marii 
ja Triin saadeti kokkulepitud töölaagrisse Rodemacki, 
ülejäänud kolm eestlannat pandi aga varasema rongi 
peale, mis viis Gombervaux’sse. 

Rongisõit kestis üle kahe tunni ja Gombervaux’s olid 
meil vastas kaks meest: Michelle, kes oli meie 
juhendaja, ja Gilbert, kes aitas laagris tööd teha. Meid 
viidi lähedalasuvasse linnakesse nimega Vaucouleur, 
kus asus meie  hotell. Ennast sisse seadnud, 
einestasime õhtul laagri presidendiga. 

Söömisega on Prantsusmaal asjad pisut teisiti kui 
meil. Süüakse nagu ikka kolm korda päevas, kuid 
lõuna- ja õhtusöök venisid pikaks, ligi kahetunniseks. 
Prantslased söövad leiva asemel pikka saia, mida 
kutsutakse baguette’iks, ja joovad väga palju vett. Kui 
juba Prantsusmaal olime, proovisime kõike 
eksootilist: korraldati eri maade toitude õhtuid, kus 
pakkusime ka Eesti toitu, mis eriti hästi läks peale 
türklastele. Maitsesime ära ka kohalikud delikatessid 
– teod ja konnakoivad – mis oma maitse poolest olid 
väga head. 

 

 

 
Esimene hommik algas varakult – hommikusöök ja 
sõit laagripaika, kus kraamisime kõigepealt kööki, 
sest edaspidi sõime lõunat seal. Hiljem aga anti kätte 
ka haamrid ja me saime seina taguda. Õhtuks olid 
kohale jõudnud ka kõik ülejäänud laagrilised. Kokku 
oli noori üksteist: kolm eestlannat, neli venelast, neli 
prantslast. Laager kestis kaks nädalat, mille jooksul 
jõudsime laagripaiga ära korrastada, seina lõhkuda, 
taasehitamist alustada jne. Samuti korraldati 
sümfooniakontsert, pidasime sünnipäevi, käisime peol 
ja külastasime palju huvitavaid kohti, k.a Jeanne 
D’Arc’i sünnikodu. Aeg läks ja jõudis kätte väga kurb 
lahkumishetk. Vahetasime aadresse ja 
telefoninumbreid ning jätsime hüvasti, lubades 
kontakti hoida, mida siiani ka teinud oleme. Meile 
tulid järele noored Rodemarci laagrist, me nägime ka 
teisi eestlasi ning õpetaja Kersti Randmaad. Niisiis 
algas teekond uute inimestega uude laagrisse. 

Kuna saabusime sinna kaks nädalat teistest hiljem, oli 
algul pisut raske, kuid meid võeti suhteliselt kiiresti 
omaks. Uus laager oli segu eri rahvustest. Seal oli 
ameeriklanna, sakslanna, üks poiss Bosniast, türklasi, 
prantslasi ja eestlasi. Elupaigaks oli 3-korruseline 
maja, mis oli tervenisti meie päralt ning ka meie 
hooldada ja koristada. 

Tööd tegime põhiliselt kindluse müüride kallal, kuid 
ka lähedalasuvas keskaegses aias, kus eestlased 
näitasid oma osavust taimeokstest aia ehitamisel. 
Kuna Rodemacki laager oli kogu R.E.M.P.A.R.T-i 
pealaager, õnnestus meil käia ka Luxemburgis, mis 
oli teine reis laagris osalenutele, sest eelnevalt käidi 
Belgias. Kokkuvõttes võib öelda, et seegi laager läks 
korda ja leidsime uusi sõpru. 

Kõigest, mis toimus, ei jõua kirjutada, aga kui kellelgi 
tekib huvi, siis meie koolis on teisigi õpilasi, kes 
Prantsusmaal käisid ja hea meelega oma kogemustest 
räägiksid. Suure-suure tänu tahaks siinkohal aga öelda 
õpetaja Kersti Randmaale ja tema headele sõpradele 
eesotsas Marie-Laure Lagardere’ga, tänu kellele see 
unustamatu reis teoks sai. 

Terve reisiseltskonna nimel Ragne 
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KLASSIDEVAHELISE VÕISTLUSE 

JUHEND 5.-12. KLASSIDELE 

2005/2006 
 

Arvesse lähevad: 
 

1. Õppeedukus (PK I, II, III; G II veerand) 
2. Õppekvaliteet (PK I, II, III; G II veerand) 
3. Isetegevus, kultuur 
4. Sport 
5. Mälumängud 
6. Ringides osalemine (I veerand) 
 

Punkte arvestatakse: 
1. Vastavalt õppeedukusele reastatakse 

klassid. (Näiteks: 5.-9. kl. I koht – 10p, II 
koht – 9p.) NB! Kuna sel õppeaastal on 
kooli üheks põhieesmärgiks töötamine 
võlglasteta, siis veerandi lõpus 
premeeritakse 100% õppeedukusega 
klassi eriauhinnaga. 

2. Vastavalt õppekvaliteedile reastatakse 
klassid. 

3. Arvesse lähevad kõik õppeaasta jooksul 
toimuvad taidlusülevaatused, konkursid ja 
võistlused (samuti õpilasesinduse valimistel 
osalenute protsent). 

4. Klassid reastatakse vastavalt võistluste 
tulemustele (spordipäev, korvpall, jalgpall, 
rahvastepall, võrkpall ja muud spordi-
võistlused). 

5. Klassid reastatakse mälumängude 
tulemuste põhjal. Arvesse lähevad ka kõik 
muud õppeaasta jooksul koolis toimunud 
viktoriinid. 

6. Ringides osalemist arvestatakse vaid 
I veerandi lõpus. Arvesse lähevad nii koolis 
kui väljaspool kooli toimuvad ringid. Klassid 
reastatakse osavõtu protsendi järgi. 

 
Õppeaasta lõpus premeeritakse võitnud klasse 
rahaliste auhindadega: 
 

I koht PK ja G  3000.- 
II koht PK ja G 2000.- 
III koht PK ja G  1000.- 
IV koht PK ja G  650.- 
V koht PK 400.- 

 

EDUKAT VÕISTLEMIST! 
Huvijuhid 

Fotokonkurss 
 

Kõrgkoolidevaheline sihtasutus Ülikoolide 
Keskus Saaremaal kuulutab välja fotokonkursi 

“Füüsikalised (e. loodus)nähtused 
meie ümber”. 

 

Toimumisaeg: 20. sept. – 20. okt. 2005. 
Sihtrühm: fotograafia- ja füüsikahuvilised 
õpilased ning täiskasvanud. 
Formaat: värvilised ja mustvalged üksikfotod 
või fotoseeriad kas fotopaberil või 
elektrooniliselt, mõõtmete osas ettekirjutusi ei 
tehta. 
Andmed: iga foto juurde eraldi lehel või failina 
autori nimi, vanus, aadress, telefon, e-mail, 
kool, klass; pildistamise aeg ja koht; missuguse 
nähtusega on tegemist. 
Kuhu saata fotod: Fotokonkurss, 
SA Ülikoolide Keskus Saaremaal, Pargi 5a  
93813 Kuressaare või e-postiga: yks@tt.ee. 
Parematele pildistajatele auhinnad. Fotodest 
koostatakse näitus, mida saab näha selle aasta 
sügistalvel Kuressaare Kultuurikeskuses ja 
koolides. 
 

Mis on füüsikalised nähtused? Need on 
erinevad valgusnähtused, ilmastikunähtused, 
taevakehad, atmosfäärinähtused, liikumised, 
tasakaal, elekter, soojusnähtused jne, jne. Päike, 
pilved, ööpimedus- ja hommikuvalgus, 
vikerkaar, äike, tormituul, virmalised, 
kuuvalgus, jäälilled aknal... 
 

Loodame rohket osavõttu! 
 

Meenutusi Jukude nädalast 
 

Üle-eelmine nädal, nagu kõik teavad, oli meie koolis 
Jukude nädal, millest kõige meeldejäävamaks kujunes 
reedene päev. Hommikul “Hei hopsti, õpetaja!” ning 
õhtul pidu. Enne 3-aastast ülikonna kandmist oli 
vahva käia nädal aega kummisäärikute, punase nina ja 
vannimütsiga. Kohustusliku punase nina puudumisel 
asendus see huulepulga jäljega. Jukude nädal 
kulmineerus peoga, mille eest oleme tänulikud meie 
suurepärastele, meeliülendavatele, ideaalsetele, 
kihvtidele, kelmikatele Juhanitele. 

Teile truuks jäävad Jukud 


