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Etlejate edukast 
esinemisest loe 
täpsemalt siit! Lk. 3

KG’s Fashion Show 
2006 on peagi 
tulemas! Ole valmis! Lk. 4

Genadi Noa India 
reisikirja järgmine 
osa!

Kersti Tarvis 10C 09.02.
Heidi Carolina 
Martinsaari 11C 10.02.
Anli Luup 4B 10.02.
Kaari Uus 7C 10.02.
Armin Hometsko 9B 10.02.
Siim Rahnu 11A 10.02.
Kristo Kask 2A 10.02.
Eigar Toop 10B 11.02.
Katri Rauniste 12B 11.02.
Tiina Sõber 10D 11.02.
Kaisa Silluste 5B 11.02.
Kristiina Lõoke 10B 12.02.
Marek Mets 11B 13.02.
Kairo Antsaar 10B 13.02.
Andres Opp 5A 13.02.
Gunnar Vaan 9D 13.02.
Kristi Abe 10C 14.02.
Gregor Kapsta 9B 14.02.
Piret Põlder 10E 14.02.
Villu Vahter 8B 15.02.
Kati Räim 1B 15.02.
Kristel Sepp 7A 15.02.

Palju
õnne!

Juhtkond tänab
Juhtkond tänab maakon-

na etlejate konkursil edukalt 
esinenud õpilasi ja nende ju-
hendajaid ning konkursi kor-
raldustoimkonda. 

Laupäeval toimunud alg-
klasside lauluvõistluse kor-
raldajaid ning juhendajaid  
ja muusikaolümpiaadil edu-
kalt esinenud õpilasi ja ju-
hendajaid. Meie kooli algklasside parim laulja 

on Mirjam Tenno 

Pühapäeval, 5.veebruaril 
toimus KG aulas 11. algklas-
side solistide konkurss. Žü-
rii koosseisus Lilian Virves, 
Riina Oeselg ja Merle Tus-
tit andis välja Grand Prix´i, 3 
auhinnalist kohta mõlemas 
vanuseastmes ja rohkesti eri-
preemiaid. 

Parimaks algklassi laul-
jaks tunnistati Mirjam Ten-
no, kes sai auhinnaks Kris-
ti Kandima (7.b) maali ja 
klaasivärvid. Vanemas va-
nuseastmes (3.-4.kl) saavu-
tas I koha Anli Luup, II koha 
Grete Paia ja III koha Sigrid 

Vinn. Nooremas vanuseast-
mes (1.-2.kl) sai I koha Kris-
tina Liiv, II koha Raili Ots ja 
III koha Meeri Martinson. 
Algklasside eripreemia said 
poistest Henri Kelder ja tüd-
rukutest Grete Paia. Publi-
ku lemmikuteks kujunesid 
Anli Luup ja Kristina Liiv. 
Kostüümi eripreemia päl-
vis Hedi Kereme, svingi eri-
preemia Laura Oolup, pa-
rima „kraaksu“ eripreemia 
Mihkel Šesterikov, tugeva 
hääle eripreemia Rait Kan-
gur, julguse eripreemia Karl-
Patrik Lauk, tulevikulootuse 

eripreemia Sandra Teras, il-
meka taustalaulja eripree-
mia Sanna Marcelle Ots, pa-
rima diktsiooni eripreemia 
Karolin Kärm, rõõmsa ja va-
ba esituse eripreemia Anna-
bel Tanila ja koerasõbra eri-
preemia Greete Paaskivi.

Tänan tublisid juhenda-
jaid Laine Lehtot, Helle Ran-
da ja Pilvi Karu, algklasside 
klassijuhatajaid, Maria Bo-
goslovskyt ja Arvi Tanilat.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

Sel aastal toimunud algklasside lauluvõistlus oli juba üheteistkümnes! Foto: Arvi Tanila

Lühidalt
Laupäeval, 4. veebruaril 
toimus KG-s maakondlik 
muusikaolümpiaad.

7. klassis saavutas I ko-
ha Stiine Viljaste ja II koha 
Sandra Tammeleht, mõle-
mad SÜG-ist. 11.klassis saa-
vutas I koha Annely Sepp 11e 
(juh.Mai Rand), II koha Liina 
Vokk 11b (juh.Laine Lehto) 
ja III koha Taavi Põri 11c(juh.
Laine Lehto). Marja Mõistlik 
11b sai 5.koha ja Reet Paaks-
puu 11a 6.koha, mõlema ju-
hendajaks Laine Lehto.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja
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Seoses toimunud üritus-
tega on huvijuhtide ruumi 
(239) kogunenud kenake 
hulk plaate.

Tulge ja taasleidke 
omad! 

Renate Pihl, 
huvijuht 

Algab klasside korvpalli-
naiskondade registreeri-
mine kooli meistrivõistlus-
teks tütarlaste korvpallis.

Klasside naiskonnad re-
gistreerida hiljemalt 23. veeb-
ruariks oma kehalise kasva-
tuse õpetaja juures. Süsteem 
selgub peale registreerumist.

Sirje Metsküll, 
peakohtunik

NB! Kapiomanikud!
Praegusel hetkel on 

omaniketa allpool loet-
letud kapid. Kui näda-
la jooksul omanikke ei il-
mu, siis nimetatud kapid 
antakse uutele omanikele. 
Info saamiseks pöörduda 
õpetaja Maren Asumetsa 
juurde!

 Omaniketa kapid:11, 
29, 31, 33, 42, 72, 74, 76, 95, 
96, 99, 108, 121, 135,  141, 
143, 144, 148, 149, 150, 156, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171,  178, 180, 181, 
183, 184, 185, 186, 187, 193, 
200, 210, 214, 216, 219.

Maren Asumets, 
õpetaja

1. veebruaril toimunud maakondlikul etlejate konkursil võitis vanema vanuseastme grand prix`  - Helena Pihel 12b 
(juh. Marit Tarkin), laureaaditiitli Mikk Aeg 10d (juh. Merle Rätsep) ja eripreemia Kadri Naanu 12b (juh. Marit Tar-
kin). Helena esindab maakonda ka sel laupäeval toimuval vabariiklikul konkursil. Edu!  Foto: Gert Lutter

Saaremaa  koolidevahelised 
bowlinguvõistlused 2006

Võistlused toimuvad  
ajavahemikul 13.02.06 - 
16.02.06 Spa Hotelli “Saare-
maa Valss” bowlingus, algu-
sega kell 18.00.

Registreerimine: Regist-
reeruda ja osavõtumaksu 
saab tasuda oma kooli huvi-
juhtide juures või võistlus-
paigas s.o. Hotelli Saaremaa 
Valss bowlingus või bowlin-
gutelefonil 45 27176 kuni 9. 
veebruarini. Võistkonnad on 
neljaliikmelised. Kõik võist-
konna liikmed peavad õppi-
ma ühes koolis ja kuuluma 
samasse vanusegruppi. (su-
gu pole oluline).

Võistlused toimuvad ka-
hes erinevas vanusegrupis: 

A) kuni 16   B) vanemad 
kui 16  (16 kaasaarvatud)

Võistlusmaks: 140 krooni 
võistkonna kohta.

Eelvoor: Võistkondlik, 2 
sarja eelnevalt loositud raja-
paaril, radadevahetus peale 
esimest sarja, 1 võistkond ra-
jal, 2 harjutusviset enne esi-
mest sarja.

Mõlema grupi eelvoorud 
toimuvad erinevatel päeva-
del. Võistluste täpne ajakava 

teatatakse peale registreeri-
mise lõppu.  

Finaali pääsevad mõlema 
grupi 4 paremat võistkonda.

Eelvoorude punkte finaa-
li kaasa ei võeta.

Finaal: Võistkondlik, 1 
sari varem väljaloositud 
vastasega, 1 võistkond rajal, 
2 harjutusviset enne esimest 
sarja.

Võitjad mängivad oma-

vahel superfinaalis, kaotajad 
3-4 kohale.

Autasustamine: Autasus-
tamine toimub kohe peale fi-
naali lõppu.

Finalistidele väärilised 
auhinnad.

Info hotelli “Saaremaa 
Valss” bowlingust või tel. 45 
27176

Ursula Rahnik, 
KG huvijuht

Kuressaare Gümnaasiumi õpilased bowlingut mängimas.

Lühidalt

Teated

2.-4. veebruaril toimus Ku-
ressaares Eesti Koolijuhti-
de Ühenduse aastakonve-
rents.

Seekord oli teemaks 
“Koolijuhtimine ja infoteh-
noloogia”. Lisaks toimus 
teist korda ka mess “Äri-
maailm koolile 2006”.

Kuna meie kool on Ees-
ti üldhariduskoolide hulgas 
selles valdkonnas arvutiajas-
tu algusest peale olnud üks 
eessammujaid ja muutusliid-
reid, siis tellisid korraldajad 
meilt ka nö. meie rakendusi 
tutvustava ettekande.  Aval-
dan tänu meie kooli IKT töö-
grupile ja eriti Arvi Tanilale, 
kes konverentsil suurepära-
se ettekande tegi.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja
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KG Fashion Show 2006 toimub juba 17. 02! 
�7. veebruarini on küll vei-
dike aega jäänud, ent siin-
kohal on asjakohane mõ-
ned asjad üle rääkida.

Praeguseks hetkeks on 
ülekoolilisele moekonkursi-
le registreerunud 15 gruppi. 
See on küll veidike vähem 
võrreldes eelmise aasta kon-
kursiga, ent samas on regist-
reerimistähtajani (10.veeb-
ruar!) jäänud veel mõned 
päevad. Igatahes, kiirusta-
ge, kes veel kirjas ei ole! Ree-
de, 10.veebruaril ‘06 suletak-
se osalejate nimekiri ning 
esinemisjärjekord pannak-
se välja huvijuhtide ruumi 
(239) uksele. 

16.veebruari õhtust 
(orienteeruvalt kell 18.00) 
alates on võimalik harjuta-
da lavakeelel liikumist. Selle 
tarbeks tuleb end registree-
rida aula uksel asuvas proo-
vigraafikus. NB! Igal grupil 
on prooviaega 10 minutit, 
see tähendab seda, et liiku-
mine peab olema enne lava-
proovi valmis mõeldud ning 
lavaproovi ajal saate ainult 
täiendusi teha. 

Kui tegelete liikumi-

se väljamõtlemisega, siis ei 
ole soovitav kedagi kõrvale 
kommentaare lugema pan-
na, sest maakondlikul kon-
kursil ei ole see lubatud. 

Tund aega enne üritu-
se algust peab Teie kollekt-
siooni saatev muusika ole-
ma helitehniku käes. See on 
vajalik selleks, et kõik CD-
d oleks võimalik vastavalt 
gruppide esinemisjärjekor-
rale korda seada ning ei te-
kiks kollektsioonide esitami-
se vahele üleliigseid pause. 
CD palume kindlasti varus-
tada järgneva informatsioo-
niga: klass, stiil, kollektsioo-
ni nimi. 

Riideid on võimalik va-
hetada klassiruumides 203, 
205, 215, 225. Iga grupp leiab 
oma nime vastava klassiruu-
mi ukse pealt. 

Kõikidele osavõtjatele 
toimub ka täiendav infova-
hetund neljapäeval, 16. veeb-
ruaril kell 12.45 kooli aulas. 

Edukat ettevalmistust 
soovides

Renate Pihl, 
huvijuht

Esmaabiviktoriini tulemused selgunud
26. jaanuaril toimus klas-

sidevaheline esmaabialane 
viktoriin. Vanusegruppide 
võitjad esindavad kooli mai-
kuus maakonna koolideva-
helistel võistlustel. Tore, et 
osa võtma tulid ka neljan-
dad klassid ja nende teadmi-
sed on head. 

Konkurents on tugev ja 
tulemused kujunesid järg-
miselt:

5-6 klass: I koht 6A klass 
25p (Keskküla, Karl-Al-
bert; Puntso, Endrik; Saar, 
Taavi; Ellermaa, Karel), 
II koht 6B klass 24p (Loo-
re Paist; Välbe, Elisabet;  
Laak, Grete;  Smidt, Liisi; 
Kula, Kadri; Suuster, Sabi-
ne), III koht 5A klass   23p 
(Vahter, Ulvar; Pirn, Sten; 
Toose, Ain-Joonas; Põldema, 
Merili), IV koht 5B klass  18p 
(Aavik, Renate; Põld Enel; 

Adrat, Gristi; Pihlas, Helena; 
Lepp, Kristi; Must,  Getter), 
V koht   4B klass  17p (Ring-
vee, Silver; Suurhans, Johan-
na; Haramaa, Henri; Ku-
bits,  Marleen; Truu, Lilian; 
Rosljuk,  Sten), VI koht  4A 
klass 10 p (Laasmaa, Kertu; 
Lepik, Liis;  Grep, Karl; Oo-
lup,  Laura; Paia, Grete; Ver-
bitski, Birgit).

7-8 klass: I koht 7A klass 
21p (Tarus, Rutt; Kadaja,  
Elina; Ilmjärv, Kadi; Kuusk,  
Riina),  II koht  7B klass 20p 
(Võrel,  Imbi; Toplaan, Jo-
hanna; Sünd,  Sigrid; Vap-
per, Ines; Jõgi, Tiiu), III koht 
8C klass 15p (Teresk, Ann; 
Mänd, Epp; Smidt, Jana; Ar-
ge, Elisabe; Avik, Elisa; Ne-
lis, Häli), IV koht 8A klass 
13.5p (Väli, Alan; Mägi, Sil-
ver; Rüütel, Rauno; Nelis, 
Martin).

9-12 klass: I koht 11A 
klass 25p (Kandima, Kadri; 
Pidmann, Ele;  Toon, Mar-
kus;  Mihkelson, Eveli; El-
li, Erki; Tugi, Reimo), II-III 
koht 10B klass 24p (Mets, 
Velli; Kirst, Katre; Mets, Lii-
na; Kask, Kai)

12B klass  24p (Tarkin, 
Kerli; Naanu, Kadri; Mets, 
Karel; Rand, Rain; Vait,  Ma-
ti), IV koht 12A klass 22p 
(Naulainen, Ando; Laes, 
Ivar; Lomp, Kaimar; Kund-
rats, Karel; Saar,  Raido; 
Timm, Taavi), V-VI koht 12C 
klass 21p (Väli, Kristi; Liiv, 
Liisi; Siim Albert; Lehissaar, 
Heleen; Seeman, Martin; 
Rauk, Mariliis)  9A klass 21p 
(Maripuu, Mari; Kruuser, 
Sirle; Laht, Marianna; Leht-
salu, Liisu; Varris,  Evelin; 
Homutov, Heleri), VII koht 
9C klass 20p (Jõgi, Triin; Ka-

Kollektsioon K&co KG’s Fashion Show 2005 
noorem vanuseaste I koht, 8a klass. Foto: Gert Lutter

darik, Ingel; Tooming, Kaisa; 
Pajussaar,  Mari; Saat, Maar-
ja), VIII koht 10C klass 18,5p 
(Tuulmägi, Anni; Püüding, 
Kati; Sall, Andre; Lepp, 
Kaisa; Tuuling, Keili; Rein-
soo, Risto)

Tänan  kõiki  osalejaid! 
Autasud 8. veebruaril 13.45 
aulas.

Pia Maidsaar, 
korraldaja
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Õppereisist Indiasse (algus üle-eelmises lehes)
Isegi kloostri põranda-

plaadid tundusid kiirgavat 
hingelist soojust ja andvat sa-
ladusrikast jõudu. Eriliselt sä-
ras seinal Dalai-laama pilt ja 
samahästi kui hääletult töö-
tasid palveveskid. Kahju oli 
lahkuda vaimselt nii tugevas-
ti laetud pühamust. 

Kloostrielamust võimen-
das ehk äsjane viibimine Dar-
jeelingi lähedasel 2590 m kõr-
gusel mäetipul. Mäetippu 
tõustes muutus mõnel reisijal 
enesetunne üha paremaks ja 
mõistus ning hingeline tund-
mine üha selgemaks, mõnel 
reisijal aga kippus teadvus 
lahkuma.  

Ülal võis jälgida, kuidas 
üha tugevnevate päikesekiir-
te abiga vabastas mäeahelik 
end uduloorist, et ilmutada 
end üha selgemates kujundi-
tes ja säravamates värvustes. 
Ühel hetkel võis pilk sügava 
austusega paitada ka Mount 
Everesti majesteetlikku tippu. 
Aga just siis kippus ühel rän-
duril hõreda õhu tõttu tead-
vus kaduma ja tuli lahkuda 
enne, kui paremal ja vasa-
kul jõudis külmade ja sooja-
de toonide harmoonia kirjel-
damatus ilus ilmutada end 
kogu nähtav mäestik. Ülima 
ilu ja igavikulise õnnetunde 
kogemiseks jääb maises ik-
ka vaid mõni kiirelt mööduv 
hetk, mida ikka pikendaks, 
kuid aja ja ruumi käerauda-
des viibides ometi ei saa…

Ometi mõjutab juba lühi-
aegsel viibimisel Himaalaja 
eelmägedes rändurit füüsili-
selt ja psüühiliselt tervistav 
ja ülendav vaimne kiirgus-
väli, mida saagade põhjal te-
kitavad mägede vaikuses ja 
varjatuses viibivad idamaa 
targad – inimkonna vaim-
sed abistajad, kes jõuavad 
vaimselt iga küpse inimese-
ni, keda hingeliselt saab aida-
ta tema sammumisel igavese 

valguse suunas. 
Intensiivses kiirgusväljas 

viibides kadus ka ühel meie 
ränduritest aastaid kestnud 
nägemispuue, paljude trau-
madega kaasnenud seljava-
lud, vaimsete seoste mõistmi-
seks selgines mõneks ajaks ka 
mõistus ja paranes varemalt 
küllaltki lünklik mälu. Teine-
gi rändur hoomas kogu India-
reisil hingeteadvust soodus-
tavat ühendvälja. Niisuguse 
ilu ja kõrgendatud enesetaju 
järel küsitakse endalt tahtma-
tult, miks peab küll naasma 
pooluste suunas – ududest 
hämarale tasandikule, et 
vangistada end taas külma-
krampi ja anda end niiskuse 
mahitatud gripi, reuma ja ra-
dikuliidi võimusse.

Aga vaevalt küll kõik ko-
halikud lühikesed tiibetlased 
kõike sealset ilu ja mõnutun-
net samal viisil tunnevad – 
neil pole ju seda meie kombel 
võrrelda millegi vastupidise-
ga! Aga, kas ei ärata just päi-
ke oma soojusega inimestes 
ka hingelist soojust ja füüsi-
list ligitõmmet? Kuidas mui-
du võis Indias sageli näha nii 
keskealisi mehi kui ka nooru-
keid jalutamas, ühe käsi teise 
õlga kallistamas, ja tütarlap-
si eelmägedes käsikäes kõn-
dimas? 

Mägede kõrgustest, mis 
ülal ühendavad kõikide tun-
netust, kulges meie rändu-
rite tee teise suure ühendaja 
– päikeses kiirgava ja sooja, 
kaunirannalise India ookeani 
äärde, mis neile küündima-
tus kauguses sulas silmapii-
ri vees ühte taevast laskuva 
päikesetulega. Millist  ülevat 
ühtsusetunnet tekitab oma 
vaikseid sõnumeid laine-
te rütmis läkitav ookean, kui 
hoomame, mida tema ise ko-
gu oma floora ja faunaga ku-
jutab meie hinges! 

Järsku ilmus rändurite lä-

hedusse naeratlev tõmmu-
võitu noormees, küsis mida-
gi, aga jäänud vastuseta, sest 
ei osatud tema keelt, eemal-
dus kurvalt, ehk isegi solvu-
nult. Kui filosoofiaõpetaja lä-
henes talle, siis paitas ta tema 
habet ja naeratas nagu päi-
ke, lasi vastutasuks paitada 
ka oma lühikest harva habet 
otsekui sandirukist ja panna 
käe oma õlale. Siis lahkus ta 
rahuldatuna ookeani suunas, 
kogu olemusega millesse-
gi nähtamatusse süvenenud, 
nägu aga rõõmu lakkamatus 
naerus nagu kiirgav päike. 

Alles kaldalähedal tekki-
nud meetrikõrgused ookea-
nilained ei küündinud maa 
ja vee piirile, vaid surid um-

bes seitse meetrit enne ran-
da. Kohalikud naised käisid 
suplemas pikkades sarides, 
teismelised poisidki pikka-
des riietes, mille vahetamine 
kuivade vastu pärast suplust 
näis üsnagi tülikas. Tundus, 
et kohalikud kas ei oska või ei 
tahagi ujuda – ega India oo-
keanis puudu ka haid. 

Jätkub järgmises lehes...

Genadi Noa,  
filosoofiaõpetaja

Mägiküla Põhja-Indias.


