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Õpilaste sünnipäevad

Liina Sepp 8C 28.09.
Ruuben Liiv 4A 28.09.
Aiki Allik 8B 28.09.
Juta Altmets 9B 28.09.
Deelia Kuusnõmm 3A 29.09.
Kristin Liias 9C 29.09.
Mikk Sepp 8C 30.09.
Mihkel Tanila 9A 30.09.
Hanna Lena Kesküla 5A 30.09.
Toomas Reinväli 10D 02.10.
Indrek Kaesvelt 12E 02.10.
Kristel Aaslaid 10F 02.10.
Liis Lepik 5A 02.10.
Anna-Laura Nurmela 8A 02.10.
Mihkel Kaesveld 9B 02.10.
Eliise Kõiv 6A 02.10.
Rity Roomets 10C 02.10.
Elisabet Arge 9C 03.10.
Andreas Kalm 4B 03.10.

Töötajate sünnipäevad

Riin Mägi 29.09
Gerta Nurk 02.10

Palju
õnne!

Omaloominguliste laulude ja 
laulutekstide võistluse juhend

Osalejad: 1.-12. klassi-
de õpilased, soovi korral ka 
õpetajad.

Toimumise aeg: kolma-
päev, 18.okt. 1.-8.kl, nelja-
päev, 19. okt. 9.-12.kl. Va-
hetunnid kell 10.45-11.00, 
11.45-12.00, 12.45-13.00, 
13.45-14.00, 14.45-15.00. Ül-
latusesinejad, lõpetamine 
ja autasustamine ~ kl.15.00-
15.30.

Toimumise koht: KG aula.
Võistluse kirjeldus:
• Esitada tuleb omaloo-

minguline laul ja/või üks 
meelepärane laul, millele on 
tehtud oma sõnad

• Klassi võib esindada 2 
laulu, kui üks laul on oma-
tehtud viisiga ja teine oma 
sõnadega

• Laulda võib nii a ́ capel-
la (ilma saateta) kui instru-
mentaalsaatega. Saatepartii 
võib kujundada ise, vajadu-
sel pöörduda muusikaõpe-

taja poole. Võimalus kasuta-
da karaoke fonogramme.

• Laul peab olema eesti-
keelne

• Laulu pikkus on ~2 
min.

• Solisti(de) esinemist 
laval võib julgustada stiil-
ne liikumisrühm (osalejate 
arv piiramatu), kes refrää-
nis võib esinejat vokaalselt 
aidata.

Hindamine: Iga etteaste, 
laulu tervikuna ladus ning 
arusaadav esitus annab oma 
klassile 3 punkti, millele li-
sanduvad punktid vaatleja-
telt, kes hindavad: 

• lauluteksti sobilikkust 
ja vaimukust

• omaloomingulise viisi-
ga laulu puhul loo terviklik-
kust, teksti sobivust viisiga, 
originaalsust ja seade meis-
terlikkust

• solisti (ansambli) os-
kust publikuga kontakti saa-

vutada
• liikumisrühma olemas-

olul selle originaalsust, “ko-
reograafia” haakumist laulu 
sisu ja iseloomuga, riietuse 
stiilsust.

Õpetajad klassidevaheli-
ses võistluses ei osale, neist 
valib oma lemmiku(d) pub-
lik.

Vaatlejate ridadesse kuu-
luvad kooli juhtkonna ja õpi-
lasomavalitsuse esindajad.

Auhinnad  nii materiaal-
set kui mittemateriaalset 
laadi.

Eelregistreerimine muu-
sikute vaheruumis (102)  9. 
– 13. okt. 06

Kõikvõimalik lisainfo ja 
muusikaline juhendamine 
muusikaõpetajatelt.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

�. oktoobril alustab taas 
populaarne laste laulu-
võistlus „Laulukarussell“. 

Igal pühapäeval on ETV 
ekraanil maakondade pari-
mad laululapsed. Saaremaad 
esindavad sellel võistlusel 
neli laululast, kellest kolm 
õpivad laulmist huvikoo-
lis Inspira. Nooremas vanu-
segrupis astub üles 9-aasta-
ne Kristiin Koppel, vanemas 
vanusegrupis võistlevad ko-
guni kaks saarlast – 13-aasta-
ne Mirjam Kütt ja 16-aastane 
Kaisa Kopliste.

Pilvi Karu, 
muusikaõpetaja

Juhtkond tänab
Tervisespordipäeva kor-

raldustoimkonda eesotsas 
Inge Jalakas’ega.

Foto eelmisest võistlusest. Foto: Arvi Tanila

Lastevanemate koosolek
28. septembri kell 18.30-

20.30 toimub kooli aulas 10. 
klasside lastevanemate koos-
olek - KG Seeniorkool.

�0. klasside juhatajad

Teated
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Kingitus ministeeriumilt
Haridus - ja Teadusmi-

nisteerium on saatnud meie 
kooliperele kingipaki, mis 
pakub nii lugemist kui ka 
vaatamist-kuulamist.

Johann Christoph Brotze 
igas mõttes kaalukas raa-
mat “Estonica” annab pildi 
XVIII sajandi Eestist ja Bal-
timaadest. Raamatust leiab 
unikaalseid Eestit ja ka Saa-
remaad puudutavaid mater-
jale.

Mitme aastakümne väl-
tel kogus Brotze joonistu-
si ja lisaandmeid oluliste 
arhitektuuriobjektide, aja-
loomuististe, linnavaade-
te ja -plaanide, raidkirjade, 
inimeste ja nende kommete 
ning kõige muu tähelepanu-
väärse kohta.

Filmitriloogia “Võitlus 
sinimustvalge eest” räägib 
perioodist, mil kehtestati si-
nimustvalge Eesti lipuna, 
saadi jagu riigipöördekat-
sest Toompeal ja kaitsti Tal-
linna putšistide eest ning 
taastati iseseisvus.

“Olümpiamängude aja-
lugu. Taassünni aastad 
1948-1964 Suvemängud” on 
raamat sportlaste ja treene-
rite tahtepingutustest, püsi-
vusest ja eneseohverdusest. 
Võidutahe ühenduses au-
sa mängu põhimõtetega on 
omadus, mida läheb vaja ka 
väljaspool jooksurada ja hei-
tevälja.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Tulekul loodusfotode 
näitus-konkurss

Loodusteaduste ainenä-
dala raames (09.10.-13.10.) 
kuulutame välja loodusfoto-
de konkursi “Looduse mit-
mekesisus”.

Konkursist võivad osa 
võtta kõik Kuressaare Güm-
naasiumi foto- ja looduse-
sõbrad  alates 1. klassist.

Foto tagaküljele kirjutage 
hariliku pliiatsiga oma nimi 
ja klass ning pange pilt ümb-
rikusse.

1.-6. klassi õpilased an-
navad oma fotod klassijuha-
tajate kätte. 7.-12. klass toob 
oma fotod kabinetti 104.

Viimane tähtaeg fotode 
toomiseks on 5. oktoober.

Fotonäitus avatakse 9. ok-
toobril ja fotosid eksponee-
ritakse 1. korruse klaasvit-
riinides. Parima loodusfoto 
valimisest võivad osa võtta 
kõik näitusekülastajad.

Selleks tuleb tuua paber 
sulle meeldinud foto numb-
riga kabinetti 104 loodustea-
duste ainenädala lõpuks.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

Klass Klassijuhataja T P Kokku
1A Ene Riis 10 14 24
1B Merle Tustit 10 14 24

�0 �8 48
2A Raina Tiidovee 13 11 24
2B Ülle Jasmin 14 11 25

�7 �� 49
3A Inga Engso 16 9 25
3B Raina Rääp 17 9 26

33 �8 5�
4A Reet Välisson 11 15 26
4B Sirje Mehik 12 14 26

�3 �9 5�
Algklassid (8) 103 97 200
5A Grete Pihl 16 13 29
5B Katrin Keso-Vares, 

Heimar Siirak
16 12 28

3� �5 57
6A Ruth Jasmin 18 18 36
6B Marvi Mäeots 22 14 36

40 3� 7�
7A Heidi Truu 19 18 37
7B Helle Rand 21 16 37

40 34 74
8A Taimi Aru 15 18 33
8B Laine Lehto, 

Veikko Lehto
23 13 36

8C Anneli Auväärt 12 19 31
50 50 �00

9A Sirje Metsküll 18 18 36
9B Viive Käiro 22 13 35
9C Sirje Kereme 18 18 36

58 49 �07
Põhikool (12) 220 190 410
10A Mai Rand 21 15 36
10B Merle Rätsep 24 12 36
10C Ellen Kask 19 18 37
10D Merike Kivilo 21 14 35
10E Anne Mets 25 13 38
10F Signe Vahkal 18 15 33

��8 87 ��5
11A Hilja Metsmaa 19 16 35
11B Maren Asumets 20 14 34
11C Kaja Puck 19 15 34
11D Reene Kanemägi 21 12 33
11E Gerta Nurk 21 11 32
11F Ave Jõgi 22 15 37

��� 83 �05
12A Piret Paomees 23 13 36
12B Olle Arak 21 12 33
12C Eve Paomees 24 11 35
12D Ursula Matvejeva 25 12 37
12E Genadi Noa 17 15 32

��0 63 �73
Gümnaasium (17) 360 233 593
Kokku 683 520 1203

Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilased 2006/2007 õ. a.

Meie KG, 27. september 2006
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Loomakaitsepäev ja leivanädal 02.-06.10. 2006

Veidi infot kollatõve vaktsineerimisest

Suitsuprii klasside võistlus kutsub osalema
Hea koolirahvas!
 Algamas on selle õp-

peaasta suitsuprii klasside 
võistlus, mille  eesmärkideks 
on: • ennetada suitsetamist 
laste ja noorte seas • moti-
veerida suitsetavaid õpila-
si loobuma suitsetamisest 
• toetada mittesuitsetamist 
kui elunormi.

 Detsembrikuus on vahe-
loosimine ja Saaremaa Tervi-

senõukogu  premeerib ühte 
klassi 2 000 (kahe tuhande) 
krooniga.

 Võistlus algab 16. ok-
toobril 2006 ja kestab 16. ap-
rillini 2007.

Võistlusel  võivad  osa-
leda põhikooli ja gümnaa-
siumi klassid 5.-12. klas-
sini koos klassijuhatajaga. 
Klasside osavõtt võistlusest 
on vabatahtlik ning põhi-

neb vastastikusel aususel ja 
usaldusel. Vastutus kontrol-
li eest on õpilastel ja õpetaja-
tel endil.

Ühiselt allkirjastatakse 
nn. klassi „leping“, milles 
igaüks lubab olla suitsuprii 
vähemalt võistluse perioo-
dil ja kinnitab seda oma all-
kirjaga.

Klassid, kes on huvitatud 
sellel võistlusel osalemisest, 

• Esmaspäeval, 2.oktoob-
ril - võileibade näitusmüük 
(1.-4.kl.)

• Teisipäeval, 3.oktoob-
ril - tähistame rahvusvahe-
list loomakaitsepäeva.

Mis on loomakaitsepäev? 

Kahe maailmasõja vahel 
aktiviseerus Euroopas loo-
makaitseliikumine. 1931.
a. toimus Itaalias looma-
kaitsekonverents, kus lei-
ti, et suuremat tähelepanu 
loomakaitsele aitab pööra-
ta spetsiaalne loomadele pü-
hendatud päev (rahvusva-
heliselt tähistatav 4.okt.). 

KG I-II kooliastmes on 
loomakaitsepäeva tähistatud 
ka varasematel aastatel. Sel 
aastal on tähelepanu kesk-
mes koduloomad. Lapsed 
saavad teada, kuidas elavad 
loomad farmis, laudas, tal-
lis; kes töötavad loomadega, 
kuidas loomade eest hoolit-
setakse. Et oma silm on ku-
ningas, siis sõidetakse seda 
kohapeale vaatama.

• Kolmapäeval, 4. ok-

toobril - 1.-3. kl. õpilastel kü-
las “Karja Pagar” rääkimas 
leivast, tutvustamas oma 
toodangut. Kell 14.00 ruu-
mis 201 - võileibade kon-
kurss 4.-6. kl. õpilastele (vt 
juhend õp. R. Kaubilt!)

• Reedel, 6.oktoobril - 4.-
6.kl.õpilastel külalised “Lei-
burist”.

• Leivanädala raames 
toimub ka leivaviktoriin kõi-

gile 1.-12. kl. õpilastele.
Jälgige infot!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Võileibade võistluse 
juhend

Kolmapäeval, 4.okt. 2006 
algusega 14.00, ootame 4.-
6. klasside kaheliikmelisi 
võistkondi ruumi 201 või-

leibu valmistama. Parimad 
tööd valib välja žürii - hinna-
takse originaalsust, loomin-
gulisust, serveerimisoskust, 
meeskonnatööd. Valmistada 
tuleb suur einevõileib (nuga, 
lõikelaud ja toiduained palu-
me võtta ise kodust kaasa).

Raili Kaubi

Hepatiit (HBV) ehk kollatõ-
bi on ammutuntud haigus. 
Levib otsesel kokkupuutel 
nakatunud verega ja keha-
vedelikega.

Verega võivad kokku 
puutuda esmaabi andjad, 
aga ka need, kes millegipä-
rast end nõeltega torgivad, 
kas meelega (narkomaanid) 
või kogemata (kui on kasu-
tatud nõelad ripakile jäetud). 

Tähelepanelik tasub olla tä-
toveerimisel, maniküüril, et 
oleks puhtad vahendid. Vä-
ga tähtis on tänapäeval jälgi-
da, et ise ei nakatuks. Esma-
abi tuleb alati anda vastavalt 
oma oskustele, samas peab 
meeles pidama enda julge-
olekut.

Kehavedelikud on sülg, 
lümf, sperma. Kokkupuutu-
mise võimalusi on mitmesu-

guseid. Lihtsalt ühest  klaa-
sist juues veel ei nakatu. Kui 
aga huules on nähtamatu lõ-
he, näiteks ohatisest või mil-
lestki põhjustatud, on oht ju-
ba olemas. 

Sellel aastal on planeeri-
tud 1992. a ja 1993. a sündi-
nud õpilaste vaktsineerimine 
B-hepatiidi vastu. Vaktsi-
neerimine koosneb  kolmest  
süstist, mis jaotuvad õppe-

aasta peale. Esimene oktoob-
ri-,  teine novembri-  ja kol-
mas aprillikuu  jooksul. 

Kui on probleeme, siis 
konsulteerige  oma pere-
arstidega. Kooli arstikabi-
netist saab küsida telefonil 
4556575.

Pia Maidsaar, 
kooli velsker

saavad täpsemad juhendid 
ja lepingud oma klassijuha-
taja käest.

Lähemat infot saab ka 
aadressidel www.tai.ee ja 
www.terviseinfo.ee.

Hoia oma tervist!

Sirje Metsküll, 
õpetaja

Foto: Arvi Tanila

Meie KG, 27. september 2006
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Segakoor AVE

KG Huvikool Inspira ootab õpilasi ringidesse
KG Huvikool INSPIRA on 
KG Sihtasutuse huvikool, 
mis avas uksed eelmisel 
õppeaastal. Kool moodus-
tati Saare Noorte Huvikooli 
ja Kuressaare Gümnaasiu-
mi ringide tegevuse liitmi-
sel. 

Esimesel õppeaastal osa-
les Inspira tegevuses ühte-
kokku ligi tuhat õpilast, nen-
dest tasulistes ehk avatud 
ringides (ringid, kus saavad 
osaleda ka mitte Kuressaare 
Gümnaasiumi õpilased) 150 
õpilast. Õpilaste juhendami-
sega tegeles 20 õpetajat.

Õpilaste väga aktiivne 
osalemine ringides oli kind-
lasti meeldivaks üllatuseks, 
sest eks oli kahe kooli liitmi-
sel väike kartus, kuidas õpi-
lased uude kooli suhtuvad ja 
kooli omaks võtavad. Nagu 
numbrid näitavad, osutusid 
kartused aga asjatuks, sest 
mõlema kooli traditsioonili-
sed ringid jätkasid tegevust 
ja õpilased jätkasid oma va-
litud huvitegevust.

Ühinemise edukusest 
räägivad ka väga head tu-
lemused erinevatelt kon-
kurssidelt (kuigi see ei ole 
eesmärk omaette). Eriti tu-
lemusterohke oli muusika-
osakonna (osakonnajuhataja 
Veikko Lehto) õpilaste esi-
nemine, osaleti real olulistel 
konkurssidel ja saadi hulk 
auhinnalisi kohti nii solisti-
de kui ka ansamblitega. 

Spordi-ja tantsuosakon-
nas (osakonnajuhataja Inge 
Jalakas) olid tulemuste poo-
lest edukamad spordiringid, 

kus poodiumikohti toodi nii 
maakondlikelt kui ka vaba-
riiklikelt võistlustelt. Kuigi 
Inspira võtab oma tantsurin-
gidesse vastu kõik õpilased 
(ilma katseteta), olid ka tant-
sulapsed üllatavalt tublid 
maakondlikul tasandil ja 
osaleti ka Koolitantsu finaa-
lis.

Kunsti- ja käsitööosa-
kond (osakonnajuhataja Rai-
li Kaubi) on praegu veel kõi-
ge väiksem, aga siiski väga 
tubli osakond. Käsitöörin-
gi õpilased osalesid edukalt 
moeloome konkurssidel ja 
kunstiringi õpilased vaba-
riiklikul konkursil.

Inspira õpilasi on tun-
nustanud ka Kuressaare 
Linnavalitsus ja Saare Maa-
valitsus.

Eeltoodu annab tunnis-

tust, et õpetajad on oma 
tööd teinud südamega ja see 
töö on kandnud vilja. Tänud 
Teile, tublid õpetajad!

Lisaks tublile ringitege-
vusele korraldas KG Hu-
vikool Inspira kevadel ka 
ülelinnalise väikeste laste 
lauluvõistluse KuresStaar 
2006. Lauluvõistlusel osales 
50 Kuressaare tublimat väi-
kest laululast, kes ka kõik  
meenete ja tänukirjadega 
meeles peeti. Osalejate, õpe-
tajate ja publiku hinnangul 
oli tegemist väga toreda üri-
tusega ja arvati, et võiks järg-
misel aastal korrata.

Suvel oli Inspira huvikool 
üks Kuressaare sambafesti-
vali korraldajatest, eesotsas 
Renate Pihlaga. Tantsulaag-
ri treeneriteks olid enamjaolt 
eesti ühe tunnustatuma tant-

suklubi Dance Act treenerid 
ja muidugi meie oma saarelt 
pärit tublid tantsuõpetajad 
Kaarel Väli ja Kerstin Man-
del. Osalejad jäid laagriga 
väga rahule ja vaatamata il-
mataadi krutskitele toimus 
ka uhke sambarongkäik ja 
kontsert.

Inspira’l oli teguderohke  
ja huvitav aasta, uuel õppe-
aastal aga loodame jälle sam-
mukese edasi astuda ja ava-
da ka uusi huvitavaid ringe, 
kindlasti liituvad meiega ka 
uued treenerid.

Nii et jälgige reklaami ja 
kohtume!

Tiia Leppik

Segakoor „Ave“ ühendab 
endas 50 lauluhuvilist noort 
gümnasisti. Oma tegevusaja 
jooksul oleme osa   võtnud  kõi-
gist vabariiklikest ja kohalikest  
laulupidudest, samuti juuruta-
nud mitmeid traditsioone: jõu-
lukontserdid lossi kapiitlisaalis, 
laululaagrid koos „rebaste“ ris-
timisega, ühiskontserdid sõp-
ruskooridega. Vabariiklikel 
konkurssidel oleme saavutanud  
2., 4. ja viimati 1.koha.  Omame 
1.kategooriat.

Viimane põnevam üritus 
meie lauljate jaoks oli osavõtt 
vabaõhumuusikalist „Kaua 
võib“, mis toodi lavale sellel su-
vel Viimsis. Sel aastal hakkame 
valmistuma suviseks koolinoor-
te laulupeoks Tallinnas, kus on 
kavas hulk tõeliselt toredaid, 
samas küllaltki raskeid  laule.

Koori dirigent on Mai Rand, 
häälepartiisid aitab õpetada 
Helle Rand.

Mai Rand

Inspira väikelaste kevadkontsert. Foto: Gert Lutter
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Tütarlastekoor Vocaliisa.
Nüüd uue nimega koor 

ootab oma ridadesse tubli-
sid lauljaid 6.-9.klassini, sest 
järgmisel suvel on tulemas 
vabariiklik koolinoorte X 
laulupidu Tallinnas. Kooril 
on seni saavutatud võistu-
laulmistel 1. kategooria ja sel 
aastal tuleb seda taas kaitsta. 
Plaanis on igal perioodil ka 
korra laululaagris ära käia, 
et laulude õppimine paremi-
ni edeneks ning esineda KG 
huvikooli “Inspira” tähtsa-
matel kontsertidel.

Proov toimub neljapäevi-
ti 14.45 aulas.

Helle ja Mai Rand, 
õpetajad

Folklooriring.
See ring on mõeldud õpi-

lastele, kes tunnevad huvi 
oma juurte vastu, eesti rah-
valaulu, rahvapillide ja lau-
lumängude vastu. Teeme 
tutvust lihtsamate rahvapil-
lidega: rahvakandle, 6-keelse 
kandle, torupilli, parmupilli, 
vilepillidega ja õpime nende 
peal ka mängima. Kindlasti 
tahame õpitut ka publikule 
ette kanda.

Huvilised 1.-12.klassini, 
olete oodatud E: ja K: 14.45-
15.30 keldri pilliruumis.

Helle Rand, 
juhendaja

Tantsu- ja spordiosakonna ringid

Tantsu- ja spordiosakon-
nas avatakse sel õppe-
aastal alates oktoobrist 
mitmeid uusi huvitavaid 
ringe!

Spordi poole pealt pöö-
raksin tähelepanu eelkõige 
treener Raivo Paasmaa poolt 
pakutavatele võitluskunsti-
de treeningutele. 

1. Ninjutsu - vanade jaa-
pani varisõdalaste kunst - 
alates 16st eluaastast

2. Gijimonkai karate-jut-
su - sportkarate klassikaline 
vorm - alates 14st eluaastast

4. Kendo - samurai mõõ-
gavõitluse kaasaegne sport-
lik vorm - alates 16st elu-
aastast, see treening eeldab 
kindlasti kooskõlastust ka 
vanematega

5. Iaido - samurai mõõ-
gatehnika - alates 18st elu-
aastast

Jätkab ka eelmisel aastal 
alguse saanud extreemse lii-
kumise ring, mille juures sel 
aastal 2 treenerit: Heiko Kull 
ja Maarja Tammai. Põhirõhk 
selles ringis on akrobaati-
kal, breiktantsul, lisandub 
natuke hip-hop`i ning loo-
mulikult kaasneb selle tree-
ninguga kõik liikumine, mis 
esmapilgul tundub inimese 
füüsisele võimatu, kuid hil-
jem ronitakse juba mööda 
seinu üles nagu ämblikme-
hed(-naised) :)!

Tantsu poole pealt lä-
heb käima veel peotantsu-
ring gümnaasiumiklasside-
le, treeneriks KG vilistlane 
Kerstin Mandel. On ju tu-
lemas mitmeid suurüritusi, 
kus tuleb kindlasti kasuks 
peenemate tantsusammude 
oskus.

Veel avatakse ring cheer-

leaders tüdrukutele, treene-
riks samuti Kerstin Mandel. 
Kuna meie koolil on väga 
head nii võrkpalli- kui korv-
pallimängijad, siis peaks 
nende juurde kindlasti kuu-
luma ka tugev ja  ergutav 
cheerleaders`ite grupp.

Käima lähevad kogunis-
ti 2 rahvatantsuringi. Ja on 
ka põhjust – 2007. a suvel 
toimub Tallinnas  X noorte 
tantsupidu „Lävel“. Oleks 
tore, kui ka meie kooli õpi-
lased sellest osa võtaksid! 
Rahvatantsuringide juhen-
dajateks saavad Eena Mark 
ja Merle Tustit.

Kõikidesse ringidesse 
saab registreeruda alates 25. 
septembrist ruumis nr. 238 
Inge Jalaka juures.

Inge Jalakas

Taas avab uksed esteetika 
ring.

Huvikool “Inspira” oo-
tab alates oktoobrikuust 11-
15-aastaseid tüdrukuid es-
teetikaringi.

Seal saavad tüdrukud 
üksteisega omi asju rääkida 
ning ringis käsitletakse tee-
masid, mis ajast aega on tüd-
rukuid huvitanud: mood, 
lilled, meik, toiduvalmista-
mine, kombeõpetus jne. Pea-
le selle saavad tüdrukud 
loovustundides valmistada 
endale kauneid ehteid ja rii-
deid, liikumistundides har-
jutada head rühti ning kau-
nist kõnnakut.

Tunnid toimuvad Ku-
ressaare Gümnaasiumis lau-
päeviti – seega ringis saavad 
osaleda tüdrukud üle maa-
konna.

Olete oodatud! Kuutasu 
200 EEK. Info 5291299

Raili Kaubi, 
juhendaja

Inspira ringid

Inspira kevadkontsert. Foto: Gert Lutter

Inspira kevadkontsert. Foto: Gert Lutter
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KG Huvikooli Inspira ringid

K
oo

li 
rin

gi
d Ringi nimi Juhendaja Vanus Algus Lõpp

Kisakoor Kerstin Mandel 9-12kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring poistele Maarja Tammai 7-12kl 18.9.06 31.5.07
Extreemne liikumine Heiko Kull 4-12kl 18.9.06 31.5.07
Rahvatants Eena Mark 10kl 12.9.06 1.7.07
Rahvatants Merle Tustit 1kl 11.9.06 4.6.07
Rahvatants Merle Tustit 10-12kl 11.9.06 4.6.07
Rahvatants Merle Tustit 3-4kl 11.9.06 4.6.07
Lavaline liikumine Inge Jalakas 4kl 8.1.07 30.5.07
Korvpall tüdrukutele Sirje Metsküll 9-12kl 1.10.06 30.5.07
Korvpall poistele Endel Tustit 10-12kl 1.10.06 20.5.07
Kergejõustik Endel Tustit 7-9kl 10.9.06 20.6.07
Ujumine Norma Helde 2-4kl 11.9.06 30.6.07
Ujumine Norma Helde 5-12kl 11.9.06 30.6.07
Spordiring Marianne Baran 4-5kl 11.9.06 31.5.07
Spordiring (rahvastepall, poisid) Marianne Baran 4-5kl 11.9.06 31.5.07
Spordiring Marianne Baran 1-3kl 11.9.06 31.5.07
Erigrupi võimlemine Marianne Baran 1-3kl 11.9.06 31.5.07
Erigrupi võimlemine Marianne Baran 1-3kl 11.9.06 31.5.07
Tavaklasside mudilaskoor Laine Lehto 1-4kl 8.9.06 18.5.07
Tavaklasside mudilaskoor Veikko Lehto 1-4kl 8.9.06 18.5.07
Segaansambel Sa:rlaine Laine Lehto 10-12kl 19.09.2006 20.05.2007
Solistiõpe Laine Lehto 4.-12kl 01.10.2006 20.05.2007
Ansambel Mandlike Pilvi Karu 6-7kl 11.09.2006 10.06.2007
Segakoor Ave M.Rand/H.Rand 10-12kl 18.09.2006 02.07.2007
Neidudekoor M.Rand/H.Rand 10-12kl 20.09.2006 20.05.2007
Solistiõpe Mai Rand 9kl 01.10.2006 20.05.2007
Mudilaskoor Ave Sol-bemoll Veikko Lehto 3-4kl 07.09.2006 20.05.2007
Kitarrimängu algõpetus Veikko Lehto 6-10kl 06.09.2006 20.05.2007
5a tüdrukute ansambel Veikko Lehto 5kl 06.09.2006 20.05.2007
Algklassi solistide ring Veikko Lehto 1-3kl 01.10.2006 20.05.2007
Vaba klaverisaate kujundamine Veikko Lehto 9-12kl 01.10.2006 20.05.2007
4b muusikaline näidend H.Rand/S.Mehik 4b kl 08.01.2007 25.05.2007
Tütarlastekoor Vocaliisa M.Rand/H.Rand 5-9kl 14.09.2006 01.07.2007
Mudilaskoor Aveke M.Rand/H.Rand 1-2kl 12.09.2006 15.05.2007
Tütarlasteansambel Helle Rand 10kl 11.09.2006 20.05.2007
Poisteansambel SPA 8 Helle Rand 7b kl 11.09.2006 20.05.2007
Folklooriring Helle Rand 1-12kl 11.09.2006 20.05.2007
Solistiõpe Pilvi Karu 3-12kl 01.10.2006 31.05.2007
Plokkflöödi algõpetus Veikko Lehto 3b kl 05.09.2006 20.05.2007
Noormeesteansambel JEPPS Veikko Lehto 10-12kl 08.09.2006 20.05.2007
Tehnoloogiaring Heiko Kull 7-9kl 18.09.2006 31.05.2007
Tütarlaste käsitöö Raili Kaubi 5-9kl 11.09.2006 18.05.2007
Tütarlaste käsitöö Raili Kaubi 3-4kl 18.09.2006 18.05.2007
Kunstiring Elle Jurkatam 5-12kl 01.10.2006 18.05.2007
Meisterdamine Madli-Maria Niit 1kl 01.10.2006 31.05.2007
Poiste käsitöö Heimar Siirak 5-7kl 01.11.2006 31.05.2007
Peotants Kerstin Mandel 10-12kl 18.9.06 30.4.07
Tantsuetenduse projekt Kerstin Mandel 1-12kl 18.9.06 31.5.07
Keemia Irja Truumaa 7-9kl 27.09.2006 01.05.2007
Emakeeleklubi Marit Tarkin 10-12kl 01.11.2006 30.04.2007
Uurimustööd Madli Maria Niit 10-12kl 01.10.2006 31.05.2007
Arvutiõpetus Eha Kask 3-4kl 01.09.2006 õppeaasta lõpuni
Uurimustööd Tiiu Vöö 10-12kl 11.09.2006 31.05.2007
Noored uurijad Sirje Kereme 5-7kl 18.09.2006 30.05.2007
Noored uurijad Sirje Kereme 8-9kl 18.09.2006 30.05.2007
Punane Rist- esmaabi Pia Maidsaar 5-12kl 16.10.2006 15.05.2007
Filosoofia Genadi Noa 9-12kl 12.09.2006 31.05.2007
Õpioskuste ainering Ruth Jasmin 5-6kl 18.09.2006 14.05.2007
Religiooniõpetus Katrin Keso Vares 3-4kl 20.9.06 15.5.07

Av
at

ud
 ri

ng
id

Ringi nimi Juhendaja Vanus Algus Lõpp
Tantsuring Kerstin Mandel 9-12kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring edasijõudnutele Kerstin Mandel 9-12kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring edasijõudnutele Kerstin Mandel 6-8kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring Kerstin Mandel 6-8kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring edasijõudnutele Kerstin Mandel 1-5kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring Kerstin Mandel 1-5kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring(edasijõudnud) Inge Jalakas 9-12kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring(edasijõudnud) Inge Jalakas 6-8kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring(edasijõudnud) Inge Jalakas 1-5kl 18.9.06 31.5.07
Tantsuring Inge Jalakas Lasteaialastele 2.10.06 17.5.07
Iaido-treening Raivo Paasmaa Alates 18 16.10.06 30.6.07
Ninjutsu-treening Raivo Paasmaa Alates 16 16.10.06 30.6.07
Kyokushinkai karate treening Raivo Paasmaa Alates16 16.10.06 30.6.07
Gijomonkai karate-jutsu Raivo Paasmaa Alates 14 16.10.06 30.6.07
Kendo treening Raivo Paasmaa Alates 16 16.10.06 30.6.07
Solistiõpe Laine Lehto 9-11kl 01.10.2006 20.05.2007
Muusikaring Pilvi Karu 3-aastastele 18.09.2006 31.05.2007
Lauluring Pilvi Karu 6-7-aastastele 01.11.2006 31.05.2007
Muusikaring Helle Rand 4-aastastele 19.09.2006 31.05.2007
Muusikaring Helle Rand 5-6-aastastele 19.09.2006 31.05.2007
Solistiõpe Pilvi Karu 2-12kl 01.10.2006 31.05.2007
Esteetika Raili Kaubi 2-6kl 01.10.2006 31.05.2007

Sambafestival ja Inspira 
Kevadkontsert 2006. Fotod: Gert Lutter
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Saame tuttavaks, KG vilistlane Tiina Mölder – 
ehitusinsener Tšiilis
Mida said kaasa kodust?

Kodust sain ma kaa-
sa oma isiksuse, kes ma tä-
na olen või tänu millele olen 
saavutanud seda ,mis mi-
nust tänaseks on saanud.

Sind kõige rohkem mõju-
tanud või suunanud õpe-
tajad?

Kõige suuremat abi, suu-
namist ja mõju minu elu üle 
on olnud matemaatikaõpeta-
jal proua Leesil, füüsikaõpe-
tajal proua Metsmaal ning 
ka loomulikult minu klassi-
juhatajal preili Matvejeval, 
kes oma suhtumise, sõpruse 
ja  mõistvusega minu kesk-
kooliaastatele kaasa aitasid. 
Nad olid alati abivalmid, 
kannatlikult kuulasid minu 
muresid ja kahtlusi õppetee-
madel ning samas suutsid 
ka leida selle eripärase õpe-
taja-õpilase vahelise sõpru-
se, mis on väga suur abiva-
hend paljudele õpilastele ,et 
neil oleks tahtmist õppimist 
jätkata nii keskkoolis kui ka 
edaspidi.  Nad andsid mulle 
kaasa selle enesekindluse, et 
võin saavutada kõike, mida 
iganes südamest soovin.

Milline õpilane olid ise?  
Meenuta mõnd eredamat 
seika koolipõlvest.

Ma ise ütleksin heamee-
lega, et olin üks väga taga-
sihoidlik ja vaikne tütar-
laps, kuid kahjuks seda ma 
vist ei olnud. Olin küllaltki 
kangekaelne, ega väga ker-
ge õpetajatel minuga vist  ei 
olnud. Kuid samas olin ja 
olen praegugi kohusetund-
lik ja loomult väga sõbralik. 
Hinnetelt olin üks „kuldne 
keskmine“ – päris rumal ei 
olnud, kuid ka mitte viieli-
ne. 

 Viimasel kooliaastal hii-
lisin ajalootunni asemel pois-
tega õppesõitu tegema või 
siis eesti keele tunnis meel-
dis mulle salaja ristsõnu  la-

hendada. Kuulsin nii siit kui 
sealt, et mul meeldis klassis 
korda  lüüa... jne., midagi nii 
väga põrutavat ei tulegi ko-
he meelde või ehk jätaks sel-
le parem saladusse.

Millise tee oled läbinud? 
(kõrgkool, töökohad)

Kui olete näinud laste-
saadet „Hunt Kriimsilma 
üheksa ametit“, siis ma ar-
van ,et olen temaga päris 
sarnane. Pärast keskkooli lõ-
petamist tegin sisseastumi-
seksamid Tartu Ülikooli,mis 
ebaõnnestusid ning seejärel 
algas mu rändurielu.

Eestist sõitsin Soome, kus 
alustasin au-pair`na, seejä-
rel sai tehtud maatööd ning 
olin ka ühes mõisas  paga-
riks. Selles mõisas käisid 
turistid ringreisidel, meie 
küpsetasime saia, leiba ning 
koogikesi ja müüsime need 
ise ka maha. Meil olid üle 
maakonna parimad saiad!  
Edasi sai ära käidud ka Ing-
lismaal au-pair´na ning see-
järel jõudis teekond Rootsi. 
Rootsis sai ka alustatud au-
pairina, edasi viis tee mind 
veel tõlgi ameti peale, olin 
eesti, soome, vene keele tõlk 
rootsi keelde. Peale selle sai 
veel tehtud  ettekandjatööd. 
Rootsis tegin eksamid  üli-
kooli astumiseks ning see 
õnnestus väga hästi, kuid 
siis tuli mängu saatuse kä-
si... Olin tutvunud oma tule-
vase abikaasaga ning temal 
oli soov tagasi  kodumaale 
Tšiilisse sõita, et seal meie 
elu edasi viia. Nii et koo-
liõpingud jäid sinnapaika 
ning läks sõiduks sinna, ku-
hu armastus mind viia tah-
tis... Eluteed on kummali-
sed...

Tšiilis aga alustasin taas 
õpinguid ülikoolis tsiviilin-
seneri erialal, kus oli kuus 
aastat tugevat õppimist, mil-
lega sain uhkelt hakkama, 
ning nüüdseks olen spet-
sialist maavärisemiste alal. 

Minu töö on ilmutatud ka 
üleladinaameerikalisel maa-
värisemiste kongressil, mis 
toimus sel aastal Brasiilias. 
Nüüdseks töötan ühes Põh-
ja-Ameerika firmas ja  mul 
on  ka oma ehitusfirma.
Mis on sulle elus kõige 
tähtsam?

Kõige tähtsam on mulle 
minu perekond.

Mis on elus veel tegema-
ta? Millest unistad?

Mis on veel tegemata... 
arvan, et tahan veel teha ma-
gistrikraadi, tahan, et minu 
lastel oleks hea haridus ning 
loodan anda neile kõige pa-
rema kasvatuse edaspidi-
seks eluks. Unistan...tahan 
saavutada midagi, tahan jät-
ta endast jälje järele tulevas-
tele põlvkondadele.

Mis tunne on üle pika aja 
olla taas oma koolis?

Väga armas, kuid samas 
võõras tunne, koolimaja on 
edasi arenenud ja kasva-
nud. Oli tore kohtuda õpeta-
jatega ning  kõige ilusam oli, 
et mind veel pärast 15 aastat 
ikka mäletatakse... see on us-
kumatult armas ja soe tun-
ne (päris pisara tõi see soo-
jus silma). Iial ei unune, kui 
suureks on kasvanud meie 
istutatud puud kooliõues. 
On tahtmine alati tagasi tul-

la, kui kodusaarele tulen. 

Oled sa endaga kuna-
gi erakordselt rahule jää-
nud?

Palju kordi. Võin näiteks 
alustada juba sellega, et üks-
kõik, mis tee või töö või õp-
pimise olen ette võtnud, 
olen selle ka  lõpuni viinud. 
Üheski töökohas ei ole ol-
nud probleeme, olen kuul-
nud ainult kiitvaid sõnu. 
Kohe erakordselt jäin rahu-
le oma ülikooliõpingutega 
Tšiilis, astusin ülikooli ilma 
oskuseta suhelda hispaania 
keeles. Sai nutetud, pidin 
õppima topeltkoormusega, 
võrreldes kohaliku tudengi-
ga, kuid alla ma ei andnud. 
Õppisin koos üliõpilastega, 
kes olid minust 8-9 aastat 
nooremad ning ikkagi saa-
vutasin parimad tulemused. 
Minu erialal alustas 100 tu-
dengit, lõpuks jäi meid järgi 
ainult 14 ning mina lõpeta-
sin ülikooli esimesena  kõige 
paremate tulemustega. Selle 
üle tunnen kõige suuremat 
uhkust. Nagu ütleb vanasõ-
na: Kes püüab kõigest väest, 
saab üle igast mäest.

Peale selle tunnen, et 
olen ikka sama mina, ol-
gugi vanem. Ei see, et olen 
siit ära läinud suurde maa-
ilma ja midagi erilist korda 
saatnud, pole mind muut-

Taustal Villarica vulkaan Lóuna Chile’s. Foto: erakogu
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e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Leelo Laus (Leelo.Laus@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond  (evepa@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Koolisüsteemist Saksamaal saarlase pilgu läbi
Sel suvel avanes mul võima-

lus osa võtta kursusest „Kooli-
süsteem Lõuna-Saksamaal“, 
mis toimus 5.- 17. juulini Sak-
samaa Liiduvabariigis Baden-
Württenbergis. Kursusest võt-
tis osa kokku 18 õppejõudu 
Balti- ja Skandinaaviamaadest. 
Kõik me viibisime 5.- 14 . juuli-
ni erinevates koolides, 14. juu-
lil sõitsime aga Ludwigsburgi, 
kus saime vahetada kogemu-
si ning toimusid ka Schweitzi 
tutvustavad loengud. Mina 
külastasin Dizingeni Gümnaa-
siumi ja sõltuvalt erialalisest 
huvist olid põhiloengud, mi-
da vaatamas käisin, võõrkeelte 
loengud. Olgu öeldud, et võõr-
keeltest õpiti selles koolis, kus 
oli umbes 1000 õpilast, ingli-
se, ladina, prantsuse ja hispaa-
nia keelt. Võõrkeeltest muutub 
aga üha populaarsemaks ve-
ne keel, seda siis juba rohkem 
Ida-Saksamaal. Veel õpitakse 
ka itaalia ja mõnedes koolides 
isegi rootsi, soome, taani, nor-
ra keelt. Võõrkeelte valik koo-
lides sõltub palju konkreetsest 
liiduvabariigist ja selle asuko-
hast. 

Koolisüsteem erineb Saksa-
maal mõneti meie omast - sel-
lest tulenevalt ka see artikkel. 
Saksamaa koosneb 16-st liidu-
vabariigist ja suures jaos otsus-
tavad need ise oma kooli ja seal 
toimuva üle. Üldjuhul minnak-
se kooli kuueaastaselt, aga 20% 
õpilastest käib ka nn eelkoo-
lis, kuhu minnakse juba 5-aas-

taselt. I-IV klassini õpivad kõik 
õpilased algkoolis ühise õp-
pekava järgi. Alates viiendast 
klassist jaotatakse aga õpilased 
vastavalt nende senistele õppe-
tulemustele ja vanemate ning 
lapse enda soovidele ja õpeta-
jate soovitustele, kas gümnaa-
siumisse, reaalkooli või põhi-
kooli. Kõige kõrgem tase on 
gümnaasium, siiani on kest-
nud gümnaasium V-XIII klas-
sini, nüüd hakatakse vaikselt 
liikuma selle poole, et gümnaa-
sium lõpeb XII klassiga (nii na-
gu meilgi); gümnaasiumilõpe-
tajale on loomulik edasiminek  
ülikooli. Järgmine taseme poo-
lest on reaalkool, kus õpitakse 
V-X klassini; pärast kümnen-
dat klassi on õpilasel võimalus 
valida - heade tulemuste kor-
ral saab ta ka siit astuda güm-
naasiumi IX klassi; on võimalik 
astuda nn gümnaasiumilisse 
kõrgastmesse koos ametikool-
gümnaasiumiga, mille lõpe-
tades on võimalik astuda ka 
ülikooli; keskmiste tulemus-
te korral on tal võimalus edasi 
õppida ametikoolis või siis nn 
erialakõrgkoolis. Kolmas kool 
on põhikool, mis kestab V-IX 
klassini; selle järel on üks nn 
õpipoisiaasta või kümnes põ-
hikooliklass, mille järel on õpi-
lasel võimalus valida, kas ta lä-
heb edasi õppima ameti- või 
erialakõrgkooli või valib  õpi-
poisiameti mingis ettevõttes ja  
külastab 2x nädalas ametikoo-
li. Kui ta lõpetab ka kümnenda 

põhikooli klassi, on võimalik 
edasi astuda nn gümnaasiumi-
lisse kõrgastmesse koos ameti-
kool-gümnaasiumiga, mille lõ-
petades on võimalik astuda ka 
ülikooli. Need on kolm põhi-
list koolivormi Saksamaal. Iga-
üks nendest töötab erineval 
suunal; gümnaasiumis õpivad 
enamjaolt õpilased, kes üld-
juhul astuvad edasi ülikooli-
desse; reaalkoolis on nii seda 
kui teist ja põhikool on enam-
jaolt suunatud nendele, kellest 
võiksid saada tavatöötegijad. 
Loomulikult on olemas ka eri-
koolid ja veel nn ühendkoolid, 
kus on esindatud nii gümnaa-
sium, reaal- kui ka põhikool. 

Koolikohustus on Saksa-
maal kuni 18. eluaastani ja kuni 
XII (XIII) klassini. Kogu õpilas-
test umbes 25% õpivad güm-
naasiumis, 40% reaalkoolides, 
25% põhikoolis, 5% ühendkoo-
lis ja 5% erikoolides.

Natuke ka õpetajatest. 
Gümnaasiumis saavad töö-
tada vaid ülikooliharidusega 
õppejõud, ja tavaliselt õpetab 
üks õpetaja 2-3 erinevat ainet. 
Reaal- ja põhikoolides ei nõu-
ta aga õpetajalt kõrgharidust, 
vaid nn rakenduskõrgkooli 
või siis C ainete õpetajad või-
vad olla ka kesk-eripedagoogi-
lise haridusega. Õpetajate hul-
gas on meesõpetajaid natuke 
rohkem kui Eestis: algkoolis ca 
14%, põhikoolis ca 43%, reaal-
koolis ca 40% ja gümnaasiumis 
ca 50%.

Hinded on 1-5, 1 - suurepä-
rane, 2 - väga hea, 3 - hea, 4 - ra-
huldav ja 5 - kasin. Hindamis-
süsteem on Saksamaal küllaltki 
keeruline. Sellel ma siin pike-
malt ei peatuks. Ained jaota-
takse kolme kategooriasse 

A: saksa keel, matemaatika 
ja võõrkeeled

B: maateadus, bioloogia, 
ajalugu, keemia, füüsika jt.

C: muusika, kunst, käsitöö, 
kehaline kasvatus, usuõpetus

Üldjuhul on oluline,et A 
grupi ainetes ei oleks õpilasel 
viisi ega neljasid.

Natuke ka vaheaegadest. 
Saksamaal ei ole nii pikka su-
vevaheaega kui meil siin Eestis 
ja selle, millal õpilastel on va-
heaeg, otsustab konkreetne lii-
duvabariik. Enamustes liidu-
vabariikides on aasta jooksul 
6 vaheaega: sügis-, jõulu-, tal-
ve-, lihavõtte/kevade-, suvis-
te-, ja suvevaheaeg. Suvevahe-
aeg kestab üldjuhul ühe kuu, 
teised vaheajad on nädalased, 
aga suvepuhkus võib kohati 
kesta ka ainult 2 nädalat.

Niisiis ei saagi rääkida üht-
sest koolisüsteemist Saksa-
maal, vaid iga liiduvabariik on 
nagu omaette riik. Koolisüs-
teemil on ühine alustala, mille 
peale iga liiduvabariik ehitab 
oma äranägemist mööda pari-
ma kooli. 

Ilusat kooliaega!
Monika Soon, 

saksa keele õpetaja

nud (alati võib rohkemat), 
olen ikka sama vana Tiina... 
põikpäine ,kuid tore Saare-
maa plika... hahaha.

Kas KG-st saadud pagas 
oli piisav laia maailma as-
tumiseks?

Jah, pean tunnistama, 
et oli küll parasjagu piisav. 
Olin saanud siit esmatead-

KG vilistlane Tiina Mölder (Algus lk. 7)
mised ja kindlustunde, et 
edasisi samme seada suurde 
ja laia maailma.

Kui praegu võrrelda siin-
seid õpilasi Tšiili keskkooli-
lõpetajatega, siis meie pagas 
on väga suur. Tänu nendele 
teadmistele, mis sain KG-st, 
olen täna seal, kus ma olen 
oma saavutustega ning need 
ei ole veel lõppenud...

Tahan veel kord tänada 
kõiki õpetajaid panuse eest 
minu õpetamisse ning eri-
ti veel juba eespool maini-
tuid,  minule kõige armsa-
maid õpetajaid.

Suured suured tänud tei-
le kóige eest. Muchas gracias 
por todo. Los quiero mucho!

Aitäh, Tiina, nende tore-
date soovide eest ja looda-

me, et sa ei unusta seal kau-
gel meie kaunist emakeelt 
ja võib-olla on sinu teadmi-
si kunagi vaja ka Saaremaa 
silla ehituses, kuigi maavä-
rinaid meil õnneks ei ole.

Leelo Laus, 
toimetaja


