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Juhtkond tänab
Projektijuht Maie Meiust 

13. Saare maakonna loodus- 
ja keskkonnaalaste uurimis-
tööde konkursi korraldami-
se ja läbi viimise eest.

Piret Salumäed osalemi-
se eest üleriigilisel noorgii-
dide konkursil 26. - 27. april-
lil giidireferaadiga “Tallinna 
tänav Kuressaare  vanalinna  
tsoonis”.    

Õpilaste sünnipäevad

Marlen Väli 6B 11.05.
Fred Paist 4A 11.05.
Silver Seppel 5A 11.05.
Martin Raamat 12C 12.05.
Toomas Pihl 12D 12.05.
Mikk Paju 10A 12.05.
Riin Reinart 11A 13.05.
Keito Kaljulaid 7C 13.05.
Aina Antsmaa 8A 13.05.
Liina Reinart 11A 13.05.
Liina Reinvald 11D 13.05.
Jane Kaju 4A 14.05.
Angela Leppik 9B 14.05.
Alari Adoson 3A 15.05.
Kalmer Prostang 12A 15.05.
Liisi Holmberg 8A 15.05.
Maarja Pihl 11A 16.05.
Kady Koov 11E 16.05.
Marie Põder 2A 17.05.
Kädy Tänav 10A 17.05.
Terina Truumaa 11D 17.05.
Maarja Tamm 11A 17.05.

Töötajate sünnipäevad

Maidu Varik 14.05*
Valdur Jõelaid 15.05

Palju
õnne!

KuresStaar`2006- uutmoodi üritus 

Pühapäeval, 7.mail oli 
Kuressaare Linnateater tul-
vil muusikat – toimus Kures-
saare linna väikeste laste lau-
luvõistlus KuresStaar`2006, 
korraldajaks KG huvikool 
Inspira. Lauldi linna sünni-
päeva auks, rõõmuks oma 
perele ja publikule saalis. 
Toimus 3  tunniajalist kont-
serti, kokku astus lavale ligi 
60 tublit laululast vanuses 3-
11 aastat. Lauljaile oli toeks  
saateansambel koosseisus 
Veikko Lehto ja Ain Kivilo 
või oma lauluõpetaja. 

Esmakordselt püüdsid 
korraldajad läbi viia laulu-
võistlust uutmoodi – see-
kord  tegi žürii tööd saalis is-
tuv publik, lõpetamisel aga 
ei jäänud ükski laps kingi-
tuseta. Publikuhääletuse tu-
lemusena said parima lau-
lulapse tunnistuse Kristiin 

Koppel, Kaari Arnold, An-
li Luup, Tanel Aeg, Mirjam 
Tenno, Maarja-Grisel Mets, 
Kärt Männa, Hans-Olavi Va-
her, Maria Pihlak, Alexander 
Sannik, Taavi Aeg, Maria 
Lindau, Kerstin Tang, Han-
na Aksalu, Lisandra Tamm, 
Sten-Erik Liiv, Cristo Pros-
tang, Johanna Rasu, Caroli-
na Rahnel ja Cathrin Benita 
Poopuu.

Lõpetamisel, mille avas 
KG huvikooli Inspira muu-
sikaõpetajate Orff-ansambel, 
said soojad tänusõnad ja lil-
le tublid lauluõpetajad Mar-
vi Tamm, Meeli Reek, Silja 
Tammeleht, Helle Rand, Es-
ti Koppel, Evelin Kask, Piret 
Tomson, Pilvi Karu, Malle 
Veske, Riina Oeselg, Veikko 
Lehto, Madli-Maarja Vaino-
kivi, Laine Lehto, Maire Te-
ras, Ene Grass ja  Mari Aus-

mees.
Üritust toetasid ja au-

hinnalauda aitasid täita Ku-
ressaare Linnavalitsus, KG 
Sihtasutus, Kalevite Kodu, 
Eesti Punane Rist, Kuressaa-
re Noorte Huvikeskus, Eesti 
Reformierakond, Bürootae-
vas. Aitäh teile!

Sügav tänukummardus 
ka suurepäraselt toiminud 
korraldustoimkonnale: Tiia 
Leppik, Pilvi Karu, Veikko ja 
Laine Lehto, Gert Lutter, Ur-
sula Rahnik, Eve Paomees, 
Teele Viira, Elisabeth Välbe,  
Jane Kaju, Tarmo Matt, Rai-
li Kaubi, Tiit Põlluäär, Mir-
jam Ool, Helena Ramst, Ker-
tu Kaminskas, Dea Oidekivi, 
Tarmo Pulk, Kadri Kandima 
ja Eveli Mihkelson.

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Gümnasistid! Tuletan meel-
de, et KG magnetkaardile 
kantud söögiraha tuleb ära 
kulutada 3�. maiks!

Kulutamata jäänud sum-
mad ei kandu edasi järgmi-
sesse õppeaastasse. Teil on 
võimalik oma raha jäägi koh-
ta saada infot söökla kassapi-
dajatelt.

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Teated

Teated
Kolmapäeval, �7. mail toimu-
vad kooli meistrivõistlused 
kergejõustikus.

Võistlused toimuvad linna 
staadionil ja algavad kell 14.00. 
Osa võtavad õpilased 8-12 klas-
sini. Võistlused on individuaal-
sed. Teatejooksu võistkond 

Žürii tööd tegi seekord saalis istuv publik ja ükski laps ei jäänud kingituseta. Foto: Gert Lutter

koosneb ühe klassi õpilastest.

Alad

Tütarlapsed 100m, 800m, 
kaugus, kõrgus, kuul(4kg), 
ketas(1kg), oda (600g),V-rootsi 
teatejooks.

Poisid: 100m, 1500m, kau-
gus, kõrgus, kuul (6kg), ketas 
(1.75kg), oda (700g), V-rootsi 

teatejooks.
Võitjaid autasustatakse koo-

li meistrimedaliga, II ja III koht 
hõbe-ja pronksmedaliga.

Head võistlemist ja uusi 
isiklikke rekordeid.

Endel Tustit, 
kehalise kasvatuse õpetaja
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�A klassijuhataja Ene Riis
Olen meie kooli 3. len-

nu vilistlane. 1986. aastal lõ-
petasin cum laude Tallin-
na Pedagoogilise Instituudi 
ja asusin tööle Kuressaare 
Gümnaasiumisse. Väikeste 
kodusoldud pausidega(olen 

Uued 1. klasside klassijuhatajad

3 lapse ema), olen siiani sellel 
tööl vastu pidanud. Selleks 
on kaasa aidanud oma kooli 
tunne, toredad töökaaslased 
ja fantastilised õpilased, kes 
mul siiani on olnud. Sel aas-
tal tuleb kooli juba ühe minu 
esimese õpilase laps.

Ootan oma klassi rõõm-
sameelseid, sõbralikke ja 
õpihimulisi lapsi. Soovin 
neile  edukat ja vahvat koo-
liteed!

Ene Riis

�B klassijuhataja Merle Tustit
Olen lõpetanud Tartu Pe-

dagoogilise Kooli ja Tallin-
na Pedagoogilise Instituudi. 
Töötan Kuressaare Güm-
naasiumis alates 1982.aas-
tast ning olen olnud algklas-
side õpetaja juba seitsmele 
klassile.Ootan oma klassi to-
redaid, sõbralikke ja sära-
silmseid õpihimulisi lapsi. 
Kindlasti hakkab teile koolis 
meeldima!

Merle Tustit

Ene Riis Merle Tustit

Maakonna 2006.aasta korvpalli 
meistrivõistlused lõppesid

Terve aprillikuu  kest-
sid Saare maakonna 2006.a 
meistrivõistlused tütarlaste 
korvpallis .

Esmapäeval, 24. aprillil 
toimus viimane kohtumine -  
mäng Leisi KK-ga  Viimase 
kohtumises alistas KG   Lei-
si KK 40:22.

Selle aasta meistrivõistlu-
sed olid meile raskemad kui 
eelmiste aastate võistlused. 
Osa võtsid seekord kõikide  
maakonna gümnaasiumide 
võistkonnad ja ka Kuressaa-
re Ametikooli võistkond.

Esimene kohtumine toi-
muski Ametikooliga. Mäng 
oli äärmiselt tasavägine ja 
võit tuli meile 9 punktiga  
(28:19) alles lisaajal. 

Järgmised vastased alis-
tati kergemini. Saaremaa 
Ühisgümnaasiumiga mäng 
lõppes meile võiduga 44: 9 
ja Orissaare Gümnaasiumi-
ga 54:26.

Seega oli võistkondade 
järjestus selline: I koht . KG, 
II koht  Kuressaare Ameti-
kool,  III koht Leisi KK, IV 
koht Orissaare  Gümnaa-

sium ja V koht SÜG.
Meie võistkonna pari-

maks mängijaks tunnistati 
Triin Saare (10 b klass)

Peale Triinu mängisid 
võistkonnas veel Kristi Vä-
li (12 c ), Krista Viipsi (11 
b), Kätlin Peet (11 c), Darola 
Kruusik (11 a),  Miina Kallas 
(10 a), Kadri Pajumaa (10 a), 
Kateriin Pani (10 a), Kädi Tä-
nav (10 a), Pille Maripuu (10 
f) ja Katrin Eiert (10b).

Sirje Metsküll, 
kehalise kasvatuse õpetaja

KG tütarlaste võidukas korvpallimeeskond. Palju õnne! Foto: Gert Lutter

Reedel, 5.mail käis 
meie koolis korvpallitree-
ner Chris Moore, kes tut-
vustas suvel Kuressaares 
toimuvat korvpallikooli 
“Hoops”. Hoops õpetab 
kõiki korvpalli põhitõde-
sid: põrgatamine, söödud, 
pealviskeid.... jms. Tree-
ningud toimuvad E,T,Kja 
N. Osaleda saab vanuses 
7 - 14 (algajad) ja 15 - 21 
(edasijõudnud).

Ursula Rahnik, 
huvijuht

Chris Moore

Laupäeval, �3. mail toimub 
Kuressaare Kultuurikes-
kuses INSPIRA väikelaste 
ja algklassiõpilaste kevad-
kontsert.

Kontsert algab kl 13.00 ja 
näha saab nii lauljaid, tant-
sijaid kui koolimoodi. An-
samblitest astuvad lavale 4a 
ansambel, 3b plokkflöödi - ja 
lauluansambel ning rahva-
pilliansambel.

Solistidest esinevad KG 
õpilased Sigrid Vinn, Anli 
Luup, Mirjam Tenno, Kris-
tina Liiv, Grete Paia, Meeri 
Martinson ja Raili Ots. Tore-
daid lastelaule saab kuulda 
3-4-aastaste ja 5-6-aastas-
te laste muusikaringide esi-
tuses. Tantsunumbreid esi-
tavad lasteaialaste ja 1.-4.kl 
õpilaste tantsugrupid. Näha 
saab ka 4a moekollektsiooni 
„Öö ja päev“. Tulge ja veet-
ke tore tunnike oma sõpra-
de või koolikaaslaste seltsis! 
Pääse 15 kr.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

Teated
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Ema, kallis ema, oled nõnda hea... 
Minu ema nimi on Liivi. 

Ta on pruunide juustega. Tal 
on sinised silmad. Ta töötab 
õpetajana. Vabal ajal sõidab 
ta rattaga, loeb ja teeb käsi-
tööd ning aiatööd. Me käime 
koos metsas. Emale meeldib 
muusikat kuulata ning süüa 
teha. 

Marie Erlenbach, 
�B klass

Minu ema töötab raa-
matupidajana. Minu ema 
on küllalt nõudlik ja korra-
armastaja. Ta soovib, et ala-
ti ütlen või helistan, kus ma 
olen või kuhu lähen. Ma ar-
mastan oma ema väga, sest 
ta muretseb minu pärast vä-
ga palju. Minu ema on väga 
hea. 

Gedli Lest, 
�B klass

Minu ema Liilia töö-
tab raamatukogus lasteosa-
konnas. Ta õppis seda ame-
tit ülikoolis. Ta kutsub külla 
kirjanikke ja korraldab näi-
tusi. Mulle meeldib ema töö-
koht väga, sest ma saan seal 
alti peale kooli olla, kui ma 
tahan. Mu emale meeldi-
vad väga koerad ja kassid. 
Mu emale meeldib teha vä-

hesel määral aiatöid. Emale 
meeldib laulda laulukooris. 
Kunagi tahtis mu ema saa-
da ooperilauljaks. Nüüd aga 
laulab ta kodus ja küpsetab 
kõige paremaid vorsti- juus-
tu pirukaid. Mulle meeldib 
mu ema, sest ta on rõõmus ja 
hoolitsev.

Greta Virves, 
�B klass

Minu ema nimi on Iri-
na. Ta töötab medõena ja ai-
tab inimesi. Ta on väga tark 
ja armas. Emal on tumedad 
juuksed ja sinised silmad. 
Ta küpsetab mulle kooki ja 
aitab mind. Minu ema on 
lahke ja hea. Kui ma suu-
reks kasvan, aitan ma ka en-
da ema. Ma olen õnnelik, et 
mul on nii hea ema. 

Albert Botškarjov, 
�B klass

Minu ema nimi on Epre. 
Ta on 34aastane. Tal on ro-
helised silmad ja õlgadeni 
juuksed. Ta töötab lillepoes 
ja on päris kaua tool. Õh-
tul vaatab ta meelsasti tele-
kat või on arvutis. Mõnikord 
käib ta pidudel. Minu ema 
teeb päris häid toite. Kõi-
ge paremini tulevad tal väl-

ja makaronid ja pannkoogid. 
Need on ka minu lemmik-
toidud. Ma armastan oma 
ema väga.

Loore Kuris, 
�B klass

Minu ema nimi on Kris-
ta. Tema juuksed on hele-
pruunid. Ta lemmikvärv on 
punane ja lemmikloom on 
koer. Minu ema lemmiktöö 
on õmblemine ja pesu triiki-
mine. Minu emale meeldib 
vabal ajal küpsetada. Ta ho-
bi on jalgrattaga sõitmine ja 
ujumine.

Karmen Vikat, 
�B klass

Minu ema nimi on Mari-
ka. Emal on kaks last: mina 
ja õde Marit. Minu ema töö-
tab Meri Investis. Talle meel-
dib maal aias tegutseda, sa-
muti mind aidata. Ta käib ka 
mind vahel kooli toomas ja 
ta aitab õppida. 

Romet Algo, 
�B klass

Minu ema nimi on Tal-
vi. Tal on sinised silmad ja 
pruuni- valgekirjud juuk-
sed. Talle meeldib teha süüa, 
näiteks pannkooke. Ta töö-
tab hotellis administraatori-
na. Minu ema käib veel ve-
siaeroobikas. Kui mul abi on 
vaja, siis aitab ta alati. 

Loore Pihlas, 
�B klass

Minu ema nimi on Rim-
ma. Ta on lahke ja hea. Tal-
le meeldib, kui teda aidatak-
se. Ta aitab ise teisi ka. Minu 
ema oskab viiulit mängida 
ja talle meeldib aias töötada. 
Talle meeldib lugeda ja hee-
geldada. Tal on valged juuk-
sed ja ta on ilus. 

Valeria Liigsoo, 
�B klass

Head emadepäeva, armsad emad! Kuidas olla 
emale hea?

• Ei tohi pahandusi te-
ha, sest emad ei jaksa pal-
ju taluda. Peab emale and-
ma ka puhkust ja ise toime 
tulema ning aitama, millega 
saab. Kui ema jääb vanaks ja 
ei jaksa enam hästi, siis peab 
olema emal abiks või palka-
ma hooldaja. Või kui ema on 
haiglas, siis peaks kindlas-
ti olema talle toeks, sest ka 
sulle on olnud ema toeks, et 
sa selle raske aja üle elaksid. 
(Kristo)

• Ema eest peab hoolitse-
ma elu lõpuni, alati pean te-
da meeles lilledega. 

• Teen emale kingitu-
si, millest ta on unistanud. 
Püüan emast rohkem aru 
saada, mitte tema peale sol-
vuda. (Maris)

• Ma olen püüdnud ala-
ti teha seda, mida ema tahab, 
sest mulle ei meeldi, kui ema 
on kurb.

• Kui ma ma juba oma 
elu hakkan elama, ei unus-
ta ma oma ema kunagi, ma 
käin teda vaatamas, räägin 
talle kõigest, et ta minu pä-
rast ei peaks muretsema. 
(Regine)

• Oleksin emale rasketel 
hetkedel toeks, kuulan ema 
nõuandeid, arvestan ema ar-
vamusega, kuulan tema mu-
resid, nagu ta minu omi kuu-
lab. (Kätlin Sepp)

• Peaksin tegema asju, 
mida ema palub. Tahaksin, 
et ema saaks minu üle uh-
kust tunda. (Sandra)

• Ma ei tohi hakata suit-
setama ega alkoholi tarbima. 
(Martin, Jaan- Martin)

• Peaksin saama hea ha-
riduse ja töökoha, et ema mi-
nu üle uhke oleks. 

• Mulle meeldib olla 
emale hea laps, me saame 
emaga hästi läbi ja tülitseme 
harva.  (Kermo)

• Teen hommikul emale 
kohvi, proovin olla hea laps. 
( Rene Puhhalov)

• Peaksin saama hea töö-
koha. Mul peaksid olema 
lapsed, see teeks ema väga 
õnnelikuks, sest ema saaks 
siis ju vanaemaks. Ma toe-
taksin oma vanemaid igas 
mõttes, kui nad on vanad ja 
vajavad minu abi. Pean ole-
ma töökas ja tubli ning mitte 
tarvitama alkoholi ega suit-
su. (Joosep)
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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:

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

Ristsõna
1.… Vabariik
2. puu, millel on tõrud
3. millega sa sööd
4. see on elutoas
5. hobuse moodi loom
6. lill, mis kasvab kevadel
7. kõige suurem täht
8. selle peale kirjutatakse klassis
9. kõige külmem aastaaeg

Brenda Rauniste, Aili Allas, 
�A klass

Minu kulla- 
kallis ema

Minu ema on minu 
meelest maailma parim 
ema. Mõelda vaid, tal on 
kolm last. Kõik me käime 
koolis. Mina käin algklas-
sis, minu vend Matis käib 
põhikoolis ja õde Liina käib 
gümnaasiumis. Mul on va-
hest emast nii kahju, kuna 
ta peab kõigi meie kolme 
eest hoolt kandma + veel 
koer ka. Ta saadab meid 
igal hommikul kooliteele. 
Iga kord, kui ta koju tuleb, 
on tal suured toidukotid. 
Loomulikult isa aitab teda 
ka, aga me ei räägi praegu 
isadest, vaid emadest. 

Minu ema nimi on ka 
väga ilus, see on Katrin. Ta 
oskab nii hästi meid ravi-
da, kui me haiged oleme. 
Ta on apteeker. Ta teab pal-
judest rohtudest ja tal on 
palju tuttavaid arste. Kuna 
on emadepäev tulekul, siis 
ma kingin talle midagi eri-
list, sest ta on minu kulla- 
kallis ema.

Laura Oolup, 
�A klass

��. mai
Meie peres tähistatakse 

emadepäeva niiviisi, et te-
hakse kook ja ostetakse lil-
led. Sel aastal on minu sün-
nipäev samal päeval. Me 
otsustasime, et vahetame 
emaga kinke. Tema annab 
mulle ja mina temale. Ilusat 
emadepäeva!

Jane Kaju, 
�A klass

Minu ema

Minu ema nimi on Merje, 
talle ei meeldi terjer. 
Minu ema on töökas, 
ta ei ole kunagi riiakas. 
Minu ema on hea 
ja ta kõike teab.

Gert Tammel, 
�B klass

Kui ma oleksin ema, siis…
… ma oleksin õnnelik inimene.
… käiksin tööl meigipoes.
… mul oleks vähemalt kaks last.
…oma laste ja mehe kaitseks oleks ma kõi-
geks võimeline.
… hoiaksin oma pere parimates kätes.
…rändaksin hästi palju.
… mu laps käiks heas koolis.
… kui tuba ei oleks koristatud, siis ütleksin 
natuke kurjalt.
…ostaksin poistele mootorrattad.
… hoolitseksin laste eest rohkem kui töö 
eest.
… peaksin õpetama oma lapsi ja nende eest 
hoolt kandma. 

… kui mu lastel oleks mure, aitaksin ma nad 
murest kohe välja.
… peaksin ma päevaplaani järgi elama.
… ei viitsiks ma midagi teha ja käiksin res-
toranis söömas.
…tuleb teha palju õuetöid.
… tahaksin olla kogu aeg rõõmus.
… käiksin oma mehe ja lastega rannas ujumas.
… ma peaksin lapsi kasvatama ja see oleks 
raske.
… kui on emadepäev ja poeg tuleb õnne 
soovima, teeksin, nagu ma üldse ei teaks, et 
on emadepäev.
…kui suured ka nemad ja nemad on emad, 
siis saaksin ma vanaemaks.

Mõtteid 5A klassi sulest, kuidas olla emale hea…
• Oleksin emale hea, kui 

ma ei vaidleks ega riidleks te-
maga, oleksin temale hea ka 
siis, kui ma aitaksin tal kodu-
seid töid teha.

• Et emale rõõmu valmis-
tada, ei pea olema kõikvõi-
mas. Mõnikord piisab isegi 
heast hindest või lillest. Ema-
le saab ka kodus abiks olla, kui 
sa kuulad sõna, teed varakult 
oma kodutööd ära või oled 

lihtsalt omaette ja ei tee pahan-
dusi.

• Aitan ema ka siis, kui ma 
ei viitsi.

• Olla hea laps emale: ei tü-
litse temaga, ei tohi ema käsu-
tada nagu teenrit. Ei tohi vi-
hastada, kui ta sulle midagi ei 
osta. Ema vastu tuleb olla aus 
ka siis, kui oled teinud mida-
gi halba. Et olla hea, tuleb kuu-
lata ema sõna ja talle mitte vas-

tu vaielda.
• Emale saan hea olla, kui 

ma ei poe kodustest töödest 
kõrvale.  (Gerli)

• Ma saaksin emale hea ol-
la, kui ma teen ära kodutööd, 
vajadusel hoian last ja käin ka 
poes ära ja ostan kõike, mida 
vaja. Ja mõte on selles, et kin-
gin emale ühe vaba päeva ja 
tema saab ühe päeva puhata. 
(Hillar)


