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SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,    

23.23.23.23.----29. JAANUAR29. JAANUAR29. JAANUAR29. JAANUAR    
 

E, 23.01 9.50 tänuhommik 
 10.45 kl. vanemate koosolekud 5.-12. kl 
T, 24.01 11.00 sihtasutuse juhatuse koosolek 
 16.00 õpilasesinduse koosolek 
K, 25.01 14.00 direktsiooni koosolek 
 15.30 klassijuhatajate nõupidamine 
N, 26.01 14.30 Aivar Leito raamatututvustus (138) 
R, 27.01  Mozarti päev 
  lühendatud tunnid (vt eriplaan) 
R-L, 27.-28.01 X üleriigiline solistide ja duettide 

konkurss 

SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:SISEKONTROLL: individuaalsete õppeplaanide 
täitmisest 

------------------------------------------------------------- 

Reede,  27. jaanuari tunniplaan 
 

1. tund  8.10-8.40 
2. tund  8.45-9.15 
3. tund 9.30-10.00 
4. tund 10.15-10.45 
5. tund 11.00-11.30 
6. tund 11.45-12.15 
7. tund 12.30-13.00 
8. tund 13.15-13.45 
9. tund 14.00-14.30 
 

Juhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänab    
 

Arne Loorpuud õpilaste väga hea 
ettevalmistamise eest maakonna 
füüsikaolümpiaadiks 

Rita Ilvest Kreputlaste väga hea ettevalmistamise 
eest B. Alveri luulekonkursiks 

Virge Treielit suurepärase töö eest meie noorte 
kergejõustiklastega 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSED    
 

T, 24.01 S. Ess  Comenius 
K, 25.01 T. Lest, D. Õun  X solistide konkurss 
N, 26.01   Direktsiooni info 
T, 31.01 S. Ess Kreeka keelest 

2005/2006. õppeaasta 
abiturientide riigieksamite valikud 

 

Abituriente kokku 99 

Inglise keel – 97 tegijat 
Matemaatika – 65 tegijat 
Ühiskonnaõpetus – 60 tegijat 
Geograafia – 47 tegijat, neist 11. klassidest 17 
Ajalugu – 23 tegijat 
Keemia – 17 tegijat, neist 11. klassidest 7 
Bioloogia – 15 tegijat 
Füüsika – 9 tegijat 
Saksa keel – 4 tegijat 

Ainus kohustuslik eksam on kirjand, mille teevad kõik 99. 

L. Liivamägi 
 

X ÜLERIIGILINE 
NOORTE SOLISTIDE 

JA DUETTIDE 
KONKURSS 2006 

 

AJAKAVA 
 

Reede, 27. jaanuar 
9.20–17.20 Proovid 
18.00  Avamine 
 I võistluskontsert (5.-6. kl, 7.-9. kl). Pilet 25 kr 
22.30  Kabaree osalejatele 
00.30  Öörahu 
 

Laupäev, 28. jaanuar 
9.00–14.30 Proovid 
10.00  Lõõgastusprogramm osalejatele TASUTA 
10.00  Aeroobika võimlas 
11.00  Võimalus nautida Rüütli Veekeskuse mõnusid 
15.00  II võistluskontsert (10.-12. kl, duetid). Pilet 25 kr 
21.00  Lõpetamine 
22.30  Peoõhtu (peaesineja StereoChemistry Tartust) 
 Pilet 20 kr, org. komitee 10 kr  
01.00  Öörahu 

 

Maakonna füüsikaolümpiaad 
 

8. klass 9. klass 
5.-6. Merilin Mägi, 8b II Silver Ool, 9b 
5.-6. Elora Kask, 8a 7. Vesse Vesiaid, 9b 
7. Dagmar Reinumägi, 8a  
8. Annika Soom, 8b  
9. Kadri Pulk, 8b   (Järg lk 2) 



 — KOOLI INFO — 
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(Füüsikaolümpiaad – järg) 
10. klass 11. klass 
I Liina Kolk, 10c I Velle Toll*, 11c  
II Rait Ool, 10c II Margit Ool, 11c 
6. Hanna Tasa, 10c III Märten Tootmaa, 11c 
7. Triin Saarepuu, 10c 4. Taavi Traumann, 11c 
 

12. klass 
I Üllar Alev, 12c * gümnaasiumi üldvõitja 
III Madis Mikola, 12c 
5. Karl Valge, 12c 
8. Egert Pärna, 12c                         Arne Loorpuu 
 

TuulelapsedTuulelapsedTuulelapsedTuulelapsed    
 

20.-21. jaanuaril toimus Jõgeval üleriigiline B. Alveri 
luulekonkurss “Tuulelapsed” põhikooli vanuseastmele. 
Teemaks oli eesti lasteluule. Üritus oli väga armas ja kodune. 
Lisaks konkursile toimusid ka õpitoad ja küsimuste-vastuste 
tund züriiga. Grand prix’d välja ei antud, reast 
eripreemiatest tuli üks meie kooli Kreputlastele. 

Aitäh tubli esinemise ja igati mõnusa seltskonna eest. 
Tänud ka bussijuht Tõnu Vaherile, kes bussi jäises ilmas 
vapralt sooja hoidis.    Rita Ilves 

 

SPORT 
 

Võistlussari TV 10 olümpiastarti alustas oma 
35. hooaega. Meie algus oli edukas. Oleme peale esimest 
etappi II kohal, kaotades oma viimaste aastate pearivaalile 
Rakvere Reaalgümnaasiumile 20  punktiga. 

Eriti hästi alustasid seekord meie poisid. Kert Siiner oli 
esimene kuulitõukes  tulemusega 10.29, teine 60 m jooksus 
8,60. Kunnar Kokk oli kaugushüppes viies 5.25. Teisi meie 
sportlaste tulemusi: 

Nooremad poisid: 60 m Martin Janson 9,55, kuulitõuge 
Janos Aedmäe 6.57. 

Vanemad poisid: 60m Kunnar Kokk 8,42, Tauri Arnus 
8,82, kaugushüpe Tauri Arnus 4.58. 

Nooremad tüdrukud: 60 m Karmel Pea 9,69, Eva-Maria 
Vaher 9,78.  

Vanemad tüdrukud: 60 m Teele Treiel 8,98, Eliise 
Hoogand 9,20, kaugushüpe Teele Treiel 4.27, Eliise Hoogand 
5.05.  

Virge Treiel 
***** 

19. jaanuaril toimusid Kuressaare Spordihoones Saare 
maakonna gümnaasiumide ja Kuressaare linna põhikoolide 
korvpalli meistrivõistluste alagrupimängud. SÜGi 
korvpallivõistkonnal läks hästi, võideti Kuressaare Vanalinna 
Kooli 49:19, Kuressaare Gümnaasiumi 53:21 ja Orissaare 
Gümnaasiumi 47:21. Võistkonnas mängisid Enriko 
Laanemäe, Enar Ool 8b klassist, Mihkel Mölder, Silver Ool, 
Rauno Aus, Reimo Paivel, Priit Ruga 9b klassist, Sander 
Nuum (9a), Mihkel Lember ja Tauri Arnus 7b klassist. 

Veebruaris mängitakse finaalmängud Saare maakonna 
kahe parema põhikooli korvpallivõistkondadega. 

(Sport – järg) 
22. jaanuaril peeti Eesti A-klassi korvpalli meistrivõistlused 
Viljandis. 
SK Vesse – Viljandi SK 92:79; SK Vesse – SK Vitjaz 77:55. 
Võistkonda kuulusid SÜGist Taavi Tõnus, Mario Paiste, 
Rauno Suurna, Tauno Selberg (10c), Kaarel Väer, Kaur Väer, 
Kaarel Kruusmägi (11a), Siim Hiie (11c), Toomas Seppel 
(11b).                 Enn Laanemäe 

 

Ringitades ringides 

Meediaklubi 
 

Meie koolimajas tegutseb suur hulk huviringe, mis ei jää 
üksteistele millegi poolest alla, vaid pakuvad suurepäraseid 
võimalusi õpilastele mitmesuguste isetegevuste teostamiseks.  

Kindlasti on üks võimalik huvisuund ajakirjandus ning 
nagu igas korralikus koolis, nii saab ka meil tegutseda sel 
alal. Retsept meediaklubi eksisteerimiseks on küllaltki lihtne. 
On vaja kahte toredat juhendajat, kes teavad asja 
(soovitatavalt Reet Igav ja Triino Lest), neile lisada kamp 
rõõmsaid ja tegusaid noori ning siis anda kätte paberid ja 
pliiatsid. Tulemuseks saab lõbusaima seltskonna, mis igal 
teisipäeval pärast tunde genereerib ideid, mis nädala jooksul 
teostamisele ja trükki lähevad. Professionaalid me ei ole, kuid 
ometi on meis piisavalt tahtmist oma asja ajada ja me teame, 
et väikestest asjadest saavad suured. Kajastame toimuvaid 
üritusi, huvitavaid inimesi ja kõike muud olulisemat, mis 
meid koolimajas ja -ajas ümbritseb. 

Oluliseks peame ka teisi toimivaid huviringe ning seega 
alustame rubriiki “Ringitades ringides”, milles teeme tiiru 
peale teistele tegijatele. Kui aga just Sina tunned vajadust 
meiega ühineda või ühendust võtta, siis oled teretulnud. 
Ootame uusi inimesi ja uusi ideid. Paremal juhul mõlemaid. 
Sekku meie tegemistesse, andes vihjeid ka teiste kohta, kes 
on miskit põnevat saavutanud ja väärivad esiletõstmist. 
 

Et see lihtsam oleks, siis tea, et meie põhiliikmed on (infot 
ootame järgmistele meiliaadressidele): 
 

Dagni Viskus   Ethel Ader 
persoonilugude komisjoni persoonilugude komisjoni 
komissar operatiivvolinik 
dagni.viskus@mail.ee ethel.ader@mail.ee  
 

 
(Järg lk 3) 



 — MEEDIAKLUBI LEHEKÜLG — 
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(Meediaklubi liikmed – järg) 
Ingel-Maria Lall  Kristi Kruuser 
üritustel-silm-peal-kapten teeb-mis-vaja-marssal 
ingemaria15@hotmail.com valguslamp@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 

 

Jaanika Põld Endre Tisler 
üritustel-silm-peal-kapten kultuuriasjade konstaabel 
jaanika.pold@mail.ee endre.tisler@mail.ee  

 

 
 
 
 
 

 
 

Anna Kõuts – teeb-mis-vaja-marssal anna787@hot.ee  
Mikk Saaretalu – pildimajanduse peamees 
Anna Põld – teeb-mis-vaja 
Reet Igav reetigav@hotmail.com  
Triino Lest triino@syg.edu.ee  

 

““““Teed sa nalja vä?!?”Teed sa nalja vä?!?”Teed sa nalja vä?!?”Teed sa nalja vä?!?”    
 

See on Eva parasiitlause, mida võib kuulda mitu korda 

päevas. Ainult Eva oskab seda küsida temale omase 

 naljaka hääletooniga. Aga kes on Eva? 
 
Eva Toom on 12B klassi õpilane, kes on silma paistnud väga 
heade tulemustega riiklikel olümpiaadidel. Kuid see ei ole 
kaugeltki mitte kõik, millega ta meelde võiks jääda.  
 

Kuidas iseloomustaksid iseennast? 
Ennast on raske iseloomustada. Seda tuleb teiste käest küsida.  
 

Dagni: “Eva on liiga tore inimene, kahju lausa nendest, kes 
teda ei tunne/tea. Iial ei unune need mitte just väga soojad 
ööd, kus me istusime hoovis (mille hiljem “Meie Hooviks” 
nimetasime) kiikedel ja vaatasime tähti. “Enne me ära ei lähe, 
kui langevat tähte pole näinud” oli siis meie motoks. Samuti 
tantsisime koos kesklinnas postitantsu ja sõime puudelt lund. 
“Puude pealt võime süüa, siis pole karta, et see must on, 
vaata, lumi ju just langes nende peale!!!” ütles Eva. Tema on 
see inimene, kes teeb minuga kõik totrused kaasa. 

(Teed sa nalja vä?!? – järg) 

Meil olid oma nähtamatud binoklid, mida Saadu siiamaani 
vihkab, ning kui ma midagi valesti ütlen (mida just väga 
harva ei kipu olema), siis Eva teeb lihtsalt pai ja ütleb: “Pole 
hullu, Dagni, me armastame sind ikkagi!” Kui me 
vanatüdrukuteks jääme või kui me lihtsalt ei leia seda ühte 
miljonist (kas te teadsite, et miljoni naise peale on AINULT 
üks ideaalmees loodud?), siis me kolime Evaga kokku ja 
võtame endale kassi. Mina keedan talle kartuleid 
porganditäidisega ja me astume koos kokakursustele. 
Järgmisest aastast on Eva Prantsusmaal paadialune ning mina 
lähen talle siis külla. Oh, kuidas ma teda ikka armastan. Ma ei 
hakka üldse mainima Eva fantastilist joonistamisoskust, tema 
tarka ja taibukat pead ning sadat muud kunsti, mida ta oskab, 
sest arvatavasti enamik klassikaaslastest temast neid fakte 
vaid teavadki. Tüdruk, kes on tark, tubli, aktiivne ja erilise 
kunstiandega. Kuid tegelikult on Eva nii palju enamat – 
sõber, kellega võin minna käsikäes läbi tule ja vee. Tõeline 
Pärl!” 
 

Mariliis: “Eva on naljakas tüdruk. Ta on meeletult tark, teab 
kõiksugu imelikke asju, kusjuures ta ise ka ei tea, kuidas ta 
neid teab. Evaga koos olen ma igal pool käinud, kõiksugu 
olümpiaadidel, kus me öösel šokolaadi ostma jooksime ja, 
süda paha, esimese kabineti ukse taga ootasime. Evaga koos 
olles on nii palju toredat juhtunud, et kõige toredamategi kirja 
panemine võtab tunde aega. Eva jagab oma suuri teadmisi 
teistelegi ja soovib kogu hingest, et kõik teeksid selliseid asju, 
mille kohta nad võiksid öelda, et muud nad teha ei tahagi. 
Eva soovib oma sõpradele meeletult head ja püüab neid igati 
aidata. Ta tunneb endale kallite inimeste õnnestumiste üle 
rohkemgi rõõmu kui enda omade. Mõnikord tahab ta ainult 
liiga palju aidata, isegi kui keegi abi ei vajagi . . . :) Ja siis ta 
hilineb ka kogu aeg, see omadus ei ole minu lemmik. Ja 
mõnikord on tal veidrad tujud ja teinekord pingutab ta mõne 
tegevusega liiga üle, kuid need kõik juhtuvad mõnikord ja 
ilma nendeta oleks teda raske pidada inimeseks, sest kõik 
oleks tema juures ideaalne. Hästi kallis oled, sa oled mulle 
tohutult andnud!” 
 

Õed-vennad ja teie omavahelised suhted? 
Mul on kolm nooremat õde ja üks päris väike vend – 
üheaastane. Vennaga saan kõige paremini läbi, tited on 
lihtsalt nii fantastilised inimesed, et muud moodi vist ei saagi. 
Täiskasvanud peaksid neist eeskuju võtma. Õdedega saan läbi 
kuidas kunagi. Vahel nad muidugi oskavad mind eriti hästi 
vihale ajada. Aga samas mõnikord tuleb mul õnneks ikka 
meelde, et mul on nii vedanud nendega ja nad on täiesti 
super. Nad kõik kolm on nii erinevad inimesed, et naljakas 
mõeldagi. 
 

Millised on Sinu hobid ja lemmiktegevused ning millega 
tegeled vabal ajal? 
Kunstikoolis käin päris palju, niisama maalin ja joonistan ka, 
vist ei saakski ilma olla. Joogat teen, jääauku hüppan aeg-
ajalt, need on ka kaks asja, ilma milleta eriti olla ei saa – need 
mõlemad tõmbavad kuidagi igapäevasest elust ja stressist 
välja ja lasevad rahus olla. Prantsuse keelt õpin, sellest on 
mul väga palju kasu olnud. 

(Järg lk 4) 



 — MEEDIAKLUBI LEHEKÜLG — 
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(Teed sa nalja vä?!? – järg) 

Tõsiselt huvitab mind veel filosoofia. Üle kõige armastan 
reisimist. Siis mulle meeldib veel kohutavalt tantsida ja 
muusikat kuulata ning lihtsalt niisama olla ja mitte midagi 
teha. Koos sõpradega peol käia või kuskil istuda meeldib. 
Tegelikult mul on nii head sõbrad, et nendega koos mulle 
meeldib peaaegu kõike teha, sest alati on jube naljakas. Ma 
olen kohutavalt laisk. Nii et tubade koristamist, küpsetamist, 
keetmist jms ei tule peaaegu kunagi ette. Ja kõikide muude 
tegevustega on ka nii, et ma tahan neid täpselt siis teha, kui 
ma tahan. Ma lihtsalt ei saa rahulikult teha midagi, kui mul on 
tunne, et midagi muud oleks tegelikult praegu poole 
huvitavam teha. Ma isegi ei suuda ühte raamatut korraga 
lugeda. 
 

Sinu saavutused seoses koolitööga? 
Jah, olen tubli koolilaps, saan palju kiituskirju ja võidan palju 
olümpiaade. 

***** 
Kuna Eva oma saavutusi loetlema ei viitsinud hakata, 
uurisime need ise välja: 
 

Maakondlik bioloogiaolümpiaad  2001–2005 I koht 
Üleriigiline bioloogiaolümpiaad  2002–2005 I koht 
Maakondlik keemiaolümpiaad 2002–2005 I koht 
Üleriigiline keemiaolümpiaad  2003 – I koht; 

2004–2005 - 11. koht 
Maakondlik matemaatikaolümpiaad  2000, 2003, 2004 – 

I koht; 2001 – III koht; 2005 – II koht 
Üleriigiline matemaatikaolümpiaad 2004 – 9. koht 
Maakondlik geograafiaolümpiaad  2001 – I koht 
Üleriigiline geograafiaolümpiaad  2001 – III koht 
Üleriigiline keskkonnaalaste uurimistööde konkurss  

2003 – II koht; 2005 – I koht 
***** 

Mis on Sinu lemmikõppeaine(d)? 
Kunstiajalugu ja kirjandus. 
 

Sinu koolivälised saavutused? 
See sõltub sellest, et mida saavutusteks lugeda. Kui vaadata 
mingist üldisest vaatenurgast, siis näiteks see, kui mul oli 
võimalus Prantsusmaal oma joonistusi eksponeerida või 
majaseinale päikesekell maalida. Aga tegelikult on tunduvalt 
olulisemad ja põhjapanevamad saavutused just sellised 
sisemised – mõnikord on hetki, kus maailm laseb oma maski 
taha piiluda. 
 

Sinu eeskuju/iidolid? 
Ma ei tea, mul vist ei olegi ühtegi sellist erilist eeskuju. 
Paljudel inimestel on omadusi, mis mulle meeldivad ja 
millest võiks eeskuju võtta, aga täpselt ühegi teise inimese 
moodi tervikuna küll olla ei tahaks.  
 

Sinu moto/mõttetera? 
Mul on terve kuhi motosid ja mõtteterasid. Ma peaks kunagi 
välja andma raamatu “Minu lemmikud mõtteterad igaks 
elujuhtumiks”. Näiteks üheks lemmikuks on: “Uskumatut 

lootust kannad, elusolemise viiv...” (Doris Kareva) 
 

Kirjelda paari lahedat seika lapsepõlvest. 
Ma  arvasin  väiksena,  et  olen  tegelikult  printsess  ja  oskan 

võluda,   aga   lihtsalt   olen   oma    võlukepi   ära   kaotanud. 
Nüüd tean, et võlumiseks ei lähegi võlukeppi vaja. . . 
Lapsepõlvest on nii palju lahedaid mälestusi. Ma mäletan 
isegi oma esimest musi. Millalgi lasteaiaealisena minu kodu 
kõrvalmaja liivakasti serva peal :) Nii naljakas . . . 
 

 
 
Eva Toomi võis näha koolinoortele mõeldud telesaates 
“Kes tahab saada miljonäriks?” Kuidas Sa sinna sattusid 
ning millised on muljed? 
Miljonimängu sattusin nii, et mulle helistati sealt ja kutsuti 
mängu. Mu esimene reaktsioon oli, et mitte mingil juhul. Aga 
siis ma mõtlesin, et tegelikult oleks nii tore näha, kuidas 
saateid tehakse. Õigesti tegin, et nõustusin minema. 
 

Mida tahad tulevikus korda saata, kuidas näed iseennast? 
Tahan lihtsalt alati elada nii, et tore oleks. Et ei peaks kunagi 
kahetsema, et midagi huvitavat tegemata jäi. Mulle ei meeldi 
ennast sundida midagi tegema, tahan teha seda, mille isu on. 
Tahan kogu elu elada nii, et ei langeks mingisse rutiini ja 
kinnise ringi lõksu. Ma ei taha kunagi ära unustada, et elada 
tuleb selleks, et elust rõõmu tunda. Nüüd, kui kool läbi saab, 
kavatsen Eestist ära minna, Pariisi. Mu arust on Eesti 
tegelikult väga ilus maa ja ma olen uhke, et olen eestlane (see 
on lihtsalt nii originaalne minu arust, sest maailmas on nii 
vähe eestlasi), aga praegusel hetkel ma kahtlen küll, kas 
kunagi Eestisse tagasi ka tulen. Maailm on lihtsalt nii 
fantastiliselt suur ja huvitav ja mul jääks ju nii kohutavalt 
palju tegemata ja nägemata, kui ma siia jääks. Praegune plaan 
on, et tahan oma elu kunstiga siduda. Kuid samas võib kõik 
hoopis teisiti ja veel palju toredamini minna. Ma ei mõista 
neid koolilõpetajaid, kes ei tea, mida edasi õppima minna 
sellepärast, et ükski asi ei vaimusta neid piisavalt. Mul on küll 
päris palju asju, mis tunduvad nii kohutavalt huvitavad, kõigi 
nendega ei jõuagi kahjuks kunagi tegeleda. Ja need, kes ei 
tea, mida õppima minna, siis ülikooli ei pea ju kohe minema, 
ega ta eest ära ei jookse. 
 

Mis on Sinu edu valem? 
Minu edu valem on teadmine, et kui ma piisavalt tahan ja 
olen nõus vaeva nägema, on kõik võimalik. Täpselt nii ongi. 
Unistada tuleb ja siis oma unistused teoks teha. 
 

Küsitlesid Ethel ja Dagni 


