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Õpilaste sünnipäevad
Tarmo Härmat 12B 01.12
Karli Kangur 9C 01.12
Piret Hiie 11B 01.12
Ele Pidman 9B 01.12
Aet Toose 9A 01.12
Joonas Lau 10E 02.12
Mati Vait 10B 02.12
Trevor Ling 1B 02.12
Evelin Voksepp 10D 02.12
Heleri Reek 10B 02.12
Sirli Väli 9C 02.12
Rene Peel 8C 03.12
Joonas Lõbus 8B 03.12
Margit Vahter 10E 03.12
Kairit Kall 10B 03.12
Häli Niit 5C 03.12
Kristiin Mets 3A 03.12
Priit Kuus 10E 28.11
Rene Riim 3B 28.11
Kadri Õunpuu 12C 28.11
Karl Albert Kesküla 4A 29.11
Hanna Martinson 4B 29.11
Meriliis Varilepp 11C 30.11
Mare-Li Aavik 5A 30.11
Kadri Pitk 2B 30.11
Santa-Lotta Seppel 1B 30.11
Joanna Kajak 1B 30.11
Töötajate sünnipäevad
Maren Aaviste 28.11
Hoide Roose 29.11
Raina Rääp 30.11

Me saame suureks nii ruttu 
ega oska enam joosta, käes tuli-
punane vihmavari, kõrgete la-
gede all, kõrgete laudade vahel. 
Aga mõnikord oleme nagu jäl-
le natuke tagasi neis möödunud 
aegades, tulipunase vihmavarju 
jooksude hetkis... 

                     Madli Morell

Juhtkond tänab
Juhtkond tänab emakee-

le ainekomisjoni kirjandus-
nädala korraldamise eest!

Kiitus 5A klassi õpilaste-
le ja teie juhendajale, õpetaja 
Sirje Keremele auhinnatud 
metsaraamatu eest vaba-
riiklikul konkursil “Rõõm ja 
mure metsast”.

KG ujujaid ja juhendajat 
õp. Norma Heldet heade tu-
lemuste eest võistlustel!

5A klass võitis konkursi “Rõõm ja 
mure metsast”

RMK ja Eesti Ühispank 
korraldasid metsamappide 
koostamise konkursi “Rõõm 
ja mure metsast”, mille ees-
märgiks oli väärtustada 
metsa ja inimese suhteid 
ning elavdada keskkonna-
hariduslikku tegevust koo-
lides. Osalema olid oodatud 
kõik üldhariduskoolide 2.-9. 
klassid.

Konkursile saabus kok-
ku 137 sisukat tööd. 17. no-
vembril kogunenud žürii 
otsustas talveprogrammi-
ga auhinnata 36 tööd, nende 
koostamisel osales 733 õpi-
last. Lisaks märgiti ära veel 
neli tööd.

Meie kool osales sellel 
konkursil juba 3. aastat. Meil 
läks hästi. Konkursi võitja-
te hulka kuulub ka meie 5.a 
klass. Auhinnaks saab 5.a 
klass talveprogrammi Must-
jala Loodusmajas (meister-

datakse jõulumeeneid, vala-
takse õnnetina, tehakse lõket 
ja tutvutakse talvise metsa-
eluga) ning kingitused Ühis-
pangalt.

Konkursitööde näitusega 
saab tutvuda RMK Sagadi 
metsamuuseumis ja RMK 

loodusmajades.
Meie kooli 5. a võidutööd 

saab vaadata järgmisel nä-
dalal  I korruse stendil.

Sirje Kereme,
loodusõpetuse õpetaja

Valmib 5A klassi rühmatöö “Metsa rõõm ja mure” metsamapi jaoks. 
Foto on tehtud 8. oktoobril 2003. Foto: Maidu Varik.

Suure Teatriõhtu III preemia 12A etendus ”Mustjala soost mereröövli Juhani alias Verise Johni unenägu 
seiklustest maal ja merel”. Nimiosas parima meesosatäitja preemia saanud Priit Sepp. Foto: Marit Tarkin.



2 Meie KG, 26. november 2003Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Ujujatelt maakonna rekord 
Eelmisel laupäeval toimu-
nud Eesti Ujumisliidu noor-
te tsoonivõistlustel Haap-
salus osales 10 meie kooli 
õpilast. 

Lilli-Mai Rebel ületas 13. 
aasta taguse Ivi Tolli maa-
konna rekordi kolme sekun-
diga. Uus rekord on nüüd 
1.33,16. See andis talle 4. ko-
ha. Medalid tulid aga 100m 
liblikujumises, kus Lilli-Mai 
Rebel võitis distantsi ajaga 
1.31,97, pronksmedal kuulus 
samal distantsil Sigrid Osale.

Tubli oli ka Mihkel Ta-

nila, kes kaotas 50m vabal-
tujumises pronksi ainult ka-
he sajandiksekundiga. 100m 
kompleksujumises oli ta 
seitsmes. Esimese kümne 
hulka jõudsid veel Stina Sil-
luste 50m rinnuliujumises 5. 
koht,  Sigrid Osa 100m rinnu-
li 8. koht,  Laura Kuusk 50m 
seliliujumises 9. koht, Kristi 
Aksiim samal distantsil 10. 
koht, Kairi Saar 100m rin-
nuli 10. koht. Ülejäänud uju-
jate kohad olid teises küm-
nes. Teateujumises 4x50 m jäi 
meie võistkond suurte Tal-

linna klubide ja Pärnu järel 
kuuendale kohale. 

Võistlejaid oli väljas väga 
palju, eriti nooremates vanu-
segruppides, mõnel distant-
sil isegi 45-55 osalejat. Uju-
mise kandepind vabariigis 
üha suureneb, kerkib uu-
si ujulaid. Kasvuruumi on, 
treeningmahtu tuleb veel-
gi suurendada, et järgmistel 
võistlustel veebruarikuus pa-
remaid tulemusi saavutada.

Norma Helde,
ujula juhataja

Osilia 
koolitusinfo
Koolituskeskus Osilia kur-
sused  detsembrikuus:

• 05.12  Inglise keele 
metoodika. • 05.12 Kiirlu-
gemine. • 05.-06.12 Esine-
miskunsti kursus juhtidele. 
• 06.12 Kunstiõpetajate õp-
pepäev. • 10.-12.12 Koolipe-
dagoogika. • 11.12 Juhtimi-
se aluste eksam. • 12.-13.12 
Valitsemiskorraldus ja –ins-
titutsioonid. • 19.12.Majan-
duse alused.

Info ja reg tel 045 56 
576, 05 22 44 99, e-post: 
osilia@oesel.edu.ee.

Meeldivate kohtumisteni 
meie koolitustel!

Maie Meius,
Osilia juhataja

Veavabandus!
14.-15.novembril Oris-

saares toimunud Saare maa-
konna 10. kultuuripäevadel 
osalenute nimekirjast jäi eel-
mise nädala infolehest eks-
likult välja 7.-9. kl. solisti-
de vanuseastmes võistelnud 
KG õpilane Kadi Sink. Va-
bandame!

Laine Lehto,
muusikaõpetaja

Loominguline konkruss 
”Ei vägivallale”!

Tuletame taaskord kõi-
gile meelde, et loominguli-
ne konkurss “Ei vägivallale” 
ootab teie kaastöid: joonistu-
si, luuletusi, plakateid, jutte 
jm. 5. detsembriks.

Pange tööle oma fan-
taasia, rakendage muu-
sade teenistusse ka oma iga-
päevaelus kogetu ja edastage 
oma sõnum. Tööd palume 
tuua huvijuhi tuppa. Esitada 
võib ka grupitöid. Parimate-
le on auhinnad!

Õpiabi- ja nõustamise 
nõukogu

26. november on Kodanikupäev
Sellel päeval mõtleme oma 

sidemele Eesti riigiga.  Koda-
nikupäev meenutab kõigi-
le Eestis elavatele inimestele, 
Eesti kodanikele ja nendele, 
kes Eesti kodanikuks tahavad 
saada, sõltumata oma rahvus-
likust päritolust, et hoides üh-
te, oleme tugevamad.

Tänavuse Kodanikupäe-
va motoks on “Eesti koda-
nik on ka Euroopa kodanik”. 
Kodanikuna inimene tunnis-
tab, et just see maa ja see riik 
on koht, millega ta tahab ol-
la seotud. Kindlasti tähendab 
see peale õiguste ka kohus-

tusi ja vastutust. Maailmas 
on rahvaid, kes elavad tohu-
tult suurematel territooriumi-
tel kui Eesti. Ometi pole neil 
oma riiki, mille kodanik olla. 
Meil on see õnn, mille väär-
tust mõnikord osatakse hin-
nata alles siis, kui omariiklus 
on kaotatud.

24.11- 01.12 on kõigil 7.-
12. klasside õpilastel või-
malus osaleda interaktiivses 
Kodanikupäeva viktoriinil 
aadressil: www.meis.ee. Vik-
toriini eesmärgiks on süven-
dada noorte teadmisi Eesti 
Vabariigi põhiseaduslike in-

stitutsioonide ning inim- ja 
kodanikuõiguste, vabaduste 
ja kohustuste osas. Viktoriin 
koosneb 75 küsimusest, mil-
le vastamisel saab osavõtja 
vajaduse korral kasutada kü-
simuse juures olevat linki vii-
tega seaduse tekstile.

Parimatele vastajatele (7.-
9. ja 10.-12. klasside osas eral-
di) on auhinnad ja need annab 
12. detsembril üle rahvastiku-
minister Paul-Erik Rummo. 
Võitjaid ootab ka ekskursioon 
Riigikogu hoones.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Põhikooli teatriõhtu
19.11 toimus KG aulas põ-
hikooli teatriõhtu. Sel aas-
tal esitati laval valmi inst-
seneering. Võistlustules 
oli 14 klassi ja etteasted 
olid küllalt tasavägised ja 
ühtlaselt heal tasemel.

Õhtut juhtisid 9B kl. õpi-
lased Reet Paakspuu ja Ats 
Pildre. Etendusi hindas žürii 
koosseisus: õpetajad-Mai 
Rand, Maren Asumets, Tanel 
Tabur ja õpilased-Mary Tam-
salu ja Adam Tamjärv.

Grand prix võitis 8D kl. 
omaloomingulise etteastega 
”Meenutusi reedest”. 1. koht 
läks 6A kl. Aina Antsmaa 
omaloomingulise näiden-
di ”Ära alahinda teisi” eest. 
2. koha sai 8B kl. lavastuse 
”Sõprus” eest. 3. koha võitis 
6B kl. Krõlovi ”Kvartetiga”.

Žürii andis eriauhindu 

järgmistele õpilastele: Kris-
tel Sepp 5A, Katre Soon 5B, 
Janno Tilk 5C, Pille Alasi 7D, 
Aive Trave 8C, Priit Puppart 
8A.

Ära märgiti 8D kl. näi-
dend kui parim omalooming.

Korraldajad tänavad õh-
tujuhte, õpetajaid, klassijuha-
tajaid, žüriid ja esinejaid tore-
da õhtu ja tehtud töö eest!

Malle Tustit ja Heidi Truu,
emakeeleõpetajad

Grand prix 8D ”Meenutusi reedest” Foto: Inge Jalakas.

Teated
Osilia tähistab oma 7. sün-
nipäeva

Esmaspäeval, 1. detsem-
bril k.a. kell 11.00 -15.00 oo-
tame kõiki oma häid sõpru 
Osilia 7. sünnipäeva puhul  
traditsioonilisele tassile koh-
vile. Olete oodatud!

Maie Meius,
Osilia juhataja
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Uued garderoobikapid oo-
tavad omanikke

7.november.2003 oli vii-
mane päev, kus ootasime 
kappidele omanikke!

Nüüd, aga hea uudis nei-
le, kel kappi ei ole, aga se-
da sooviksid! Kuidas see on 
võimalik? See on väga lihtne, 
kirjutad Kuressaare Güm-
naasiumi Õpilasesindusele 
vastava sisuga avalduse ja 
tood selle meie ruumi keldri-
korrusel või eposti teel aad-
ressile opi-help@lists.edu.ee. 
teema: koolikapp, hiljemalt 
1. detsembriks 2003 kell 
15.30ks!

(Omanikuta kapid: 4,8,10
,22,26,43,44,45,47,49,50,67,71,
74,103,104,112,113,118).

Omanikuta kappide ni-
mekiri pannakse välja ka eri-
nevatesse kohtadesse koolis. 
Infot ka õpilasesinduse liik-
metelt!

Adam Tamjärv,
ÕE aseesimees

Kirjandusviktoriin
20. novembril toimus KG 

9. kirjandusviktoriin. Selle 
aasta märksõnaks oli raama-
tusari “Seiklusjutte maalt ja 
merelt”, valmid ja kaasaeg-
ne noorsookirjandus, samu-
ti pidid võistlejad tutvuma 
kultuurilehtedega.

Viktoriinil olid tublimad 
järgmised klasssid:

5.-6. kl.: 6a I koht, 6c II 
koht, 5a III koht.

7.-8. kl.: 8a I koht, 7a II 
koht, 8d III koht.

9.-10. kl.: 10b I koht, 10a 
II-III koht, 10c II-III koht.

11-12. kl.: 12c I koht, 11b 
II koht, 11c III koht.

Merle Rätsep,
emakeeleõpetaja

Suur Teatriõhtu 2003
Teater on kunst, mis teki-

tab põnevust nii saalis viibi-
jale kui ka näitlejale, sest te-
gelikult ei oska kumbki ette 
arvata, mismoodi kõik väl-
ja kukub. Teater sünnib het-
kes. Ka kõige rohkem harju-
tatud etteaste võib täielikult 
läbi kukkuda ja kahe proovi-
ga lavale toodud tükist võib 
kujuneda sensatsioon. See 
teebki teatri tegemise nii eri-
liseks.

Ühelegi Kuressaare  
Gümnaasiumi õpilasele ei 
pea kindlasti seletama Suu-
re Teatriõhtu olemust. Sõ-
na otseses mõttes teab siil-
gi, kui toreda ja meeliköitva 
üritusega tegemist on.

Teatriõhtu toimus tänavu 
viiendat korda. Osa võtsid 
klassid 9.-12. Etenduste arv 
oli suurem kui kunagi va-
rem. Esimest korda oli või-
malik ühe õhtuga ära vaada-
ta 15 etendust. 

Ürituse peakorralda-
ja Marit Tarkini sõnul läks 
kõik üldiselt plaanipäraselt 
hästi. Teda rõõmustas, et 
üritus nii populaarseks on 
saanud.  Kurb oli ainult see, 
et osad külalised olid sun-
nitud püsti seisma. Ilmselt 
oli seismisest põhjustatud 
rahutusest tingitud ka pidev 
sumin saalis, kui laval juba 
show käis. See oli ebamugav 
nii näitlejatele kui ka süve-
nenud pealtvaatajatele.

Sellise ülerahvastatu-
se vältimiseks pakkus Ma-
rit Tarkin välja, et järgmistel 

aastatel võiksid neli pare-
mat kohta oma kava esitada 
näiteks Linnateatris ja Suur 
Teatriõhtu muutuks kinni-
seks ürituseks. Küsitav on 
ka üheksandate klasside jät-
kamine gümnaasiumi koos-
seisus, kuna günaasiumi-
klasse on palju.

Küsisin arvamust teat-
riõhtu kohta ka inimestelt 
oma ümber. Nagu arvata 

võib, oldi rahul. Arvati , et 
etendused olid eelmise aas-
taga võrreldes paremad. Eri-
ti rõõmustas inimesi see, 
et kümnendike tase oli vä-
ga hea.

Järgnevas Meie KG aval-
dame väikese arvustuse iga 
etenduse kohta eraldi.

Mary Tamsalu,
12A klass  

Teated

Süütame advendiküünla!
Esmaspäeval, 1. det-

sembril, teisel vahetunnil 
kell 9.45 süütame meie kooli 
aulas esimese advendiküün-
la ja selle valguses ootame 
kõiki neid, kes kesk tegusat 
koolipäeva tahavad sisene-
da vaikusesse ja mõtisklus-
se, neid, kes on valmis het-
keks süüvima iseendasse, et 
leida rõõmu, millega astuda 
jõuluootusse.

Katrin Keso-Vares,
kaplan

Lühidalt

Žüriiliikmed Sergo Selder ja Kutt Kommel arvasid...
Kui pinged on maandu-
nud, võitjad selgunud 
ning rahvas seab sammud 
kodu  poole, kraban teelt 
kaks žüriiliiget, et kuulda 
nende muljeid  Suurest 
Teatriõhtust.

Siinkohal toon teieni in-
tervjuu kahe härrasmehega 
Sergo Selderi ja Kutt Kom-
meliga.

Mis kõige rohkem täna-
vuste näidendite juures 
meeldis?

Sergo Selder: Mulle meel-
dis see, et sai hästi palju nal-
ja. Sellepärast ma tulingi, 
sest  tean, et eelmine aasta 
sai ka hullult nalja. See meel-
diski kõige rohkem.
Kuidas tänavune konkurents 
oli?

S: Väga tugev. Sellepä-
rast, et kuigi esimesed ne-
li tulid žüriis enamvähem 
kõik  välja, oli rebimine ik-
ka väga tihe.
Kuidas sinu arvates 9-ndate 
tase oli?

S: Mitte küll nii hea kui 
12-ndate tase, aga see oli 
hästi tore, et nad üritasid 
palju teatrit teha. 9-ndikud 
olid vist ainsad, kes üritasid 
mingit dialoogi laval ärata-
da, ülejäänud tegid lihtsalt 
pulli, pole tekste ära  õp-
pinud. 9-ndikud tegid hästi 
tublit tööd. Osad olid täpselt 
paigas, kui midagi ära unus, 
püüti seda parandada.
Milline oli enda lemmiktrupp?

S: See, kes võitis, 12C.
Jätkub lk. 4...

11C ”Nils Holgerssoni imeline teekond läbi Rootsi” I preemia. Oosa ja 
Matsi rollis Krõõt Tarkmeel ja Mihkel Kõrgesaar. Foto: Sergo Selder.
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Lühidalt

Reedel, 21. novembril oli 
meil külas  USA Indiana 
ülikooli doktorant Doyle 
Stevick, kes andis ka  ühis-
konnaõpetuse tunde XII 
klassis.

Doyle Stevicki valmiv 
doktoritöö käsitlebki ühis-
konnaõpetuse õpetamist 
Ida-Euroopa riikides. Tema 
abikaasa kirjutab doktori-
tööd kohalikust keelepoliiti-
kast ning on juba aastaid uu-
rinud võru keelt.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Mis oli otsustav 12C või-
dus?

S: Summuti ja mootor-
saag! Kuna need on sellised 
asjad, mida väga harva  koo-
liteatris kasutatakse ja neid 
kasutati väga naljakalt. Ning 
üldse oli see  väga naljakas 
tükk-algusest lõpuni.
Mida soovitad järgmisteks 
aastateks?

S: Soovitan teha pulli, ku-
na ma lähen teatrisse, et saada 

nalja, ma ei viitsi  sinna min-
na, et hakata mõtlema, leid-
ma mingit iva selles. Kui ma 
tahan  mõtelda, lähen tööle.
Ja nüüd Kutt Kommel. Kui-
das tänavune konkurents 
oli?

Kutt Kommel: Väga erine-
vaid tükke oli, mõned olid pä-
ris head ja mõned olid ka sel-
lised-  lihtsalt mõnuga lavale 
mindud.
Mis soovitusi jagaksid 

tänavustele osalejatele?
K: Mõningaid soovitusi ta-

haks küll anda, kuid üldmul-
je oli väga hea, tore  ja  vahva. 
Väga palju erinevat oli.
Kuid, mis oleks võinud pa-
remini olla?

K: Hea küsimus! Paremi-
ni…võiks ju nõuda seda, et 
oleks paremad näitlejad ja  
lavastajad, aga see pole hea 
mõte, kuna see ongi hea, et 
noored saavad kokku ja ise 
teevad seda, mis neile hinge-
lähedane. Paremini saaks te-
ha seda, kui otsida lihtsalt 
mingisugune mõte või iva, 
mis mõnedes ka oli ning püü-
da seda välja mängida. 
Milline oli enda lemmik-
trupp?

K: Mulle meeldis see, kes 
Grand prix võitis. Nad olid 
head.

Sellised olid žüriiliikmete 
arvamused ja soovitused. 
Edu järgmisteks  aastateks!

Liis Enson,
9A klass

Suur Teatriõhtu 2003 (algus lk. 3)

Suure Teatriõhtu 2003 peapreemiad ja tänu
Peapreemiad

Grand Prix – 12C “Tom 
Sawyeri summuti”. I Pree-
mia – 11C “Nils Holgersso-
ni imeline teekond läbi Root-
si”. II preemia – 10B “Suured 
seiklejad”. III preemia – 12A 
“Mustjala soost mererööv-
li Juhani alias Verise Joh-
ni unenägu seiklustest maal 
ja merel”. Parim naisnäitle-
ja – Katrina Jalakas 12A. Pa-
rim meesnäitleja – Priit Sepp 
12A. Parim kõrvalosa (naine) 
– Piret Saar 12C. Parim kõr-
valosa (mees) – Martin Putku 
11A. Parim lavastaja – Krõõt 
Tarkmeel 11C. Parimad helie-
fektid – 11C. Parim kostüüm 
– 10D. Parim 9. klass – 9A. 
“Alasti - veel paremad”

Suure Teatriõhtu tänu!

Õhtu kordaminekule aita-
sid kaasa arvutiguru Gert Lut-
ter, haldusdirektor Heimar 
Põld, huvijuht Inge Jalakas, õh-
tujuhid Karin Auväärt ja Jür-
gen Part 12C, helitehnik Vei-
ko Valge 12B, filmimees Tiit 
Peit 12B, turvamehed Märt 
Lallo, Marek Pallas 12C, meie 
žüriiliikmed Pilvi Karu, In-
ge Jalakas, Maret Laurson, 
Piret Sepp, Toomas Takkis, 
Kutt Kommel, Maidu Varik, 
Sergo Selder ja kõik klassijuha-
tajad, kes enda õpilasi proovi-
perioodis toetasid!

Suur tänu kõigile, kohtumi-
seni Suurel Teatriõhtul 2004!

Marit Tarkin,
korraldaja Siim Albert 10C. Foto: Marit Tarkin.

Suure Teatriõhtu žürii oma rasket tööd tegemas. Foto: Marit Tarkin.

01.12 tähistatakse ülemaa-
ilmset AIDS-i vastu võitle-
mise päeva.  01.12 toimub 
ööklubis Diva noortepidu 
Hoia Ennast!

24. – 28. 11 toimuvad  eri-
nevad võistlused ning üri-
tused, teemadeks AIDS ja 
narkomaania. Parimate auta-
sustamine toimub 1. detsem-
bril Hoia Ennast peol. Pidu 
algab kell 18.00 ning kestab 
22.00ni. Esineb noortebänd 
Sp@mm, vahelduseks mõt-
lemapanevad filmilõigud. 
Peole on oodatud kõik alates 
7. klassist kuni 19 eluaastani. 

Infot peo kohta saab las-
tekaitsespetsialistilt Helle 
Kahmilt, tel. 45 33678. Täp-
semalt Aidsist järgmises le-
hes.

Kai Saar,
koolide sotsiaaltöötaja


