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lis mitmed üritused. Lk. 4

Seekordses lehes uue 
õpetaja intervjuu  
Kaarin Peediga.

Õpilaste sünnipäevad

Triin Ley 10D 22.11.
Helena Ramst 10E 22.11.
Tairica Taavita 5B 23.11.
Sille Kahju 10D 24.11.
Karolina Noor 9A 25.11.
Carina Vahar 2B 25.11.
Kaidi Kuusk 7A 25.11.
Tauri Põldema 2B 25.11.
Kadi Mägi 11F 25.11.
Kadri Järvalt 6A 25.11.
Marie Erlenbach 3B 26.11.
Georg Arnold 5A 26.11.
Raul Kelder 4A 26.11.
Georg Metsmaker 7A 27.11.
Kaarel Kruuser 10A 27.11.
Kristian Nuut 11D 27.11.
Maarius Olvi 8A 27.11.
Rene Riim 6B 28.11.
Sander Kaart 12C 28.11.

Töötajate sünnipäevad

Katrin Keso-vares 22.11.
Sirje Metsküll 24.11. 
Grete Pihl 26.11.
Maren Aaviste 28.11.

Aitäh isadepäeva kor-
raldajatele Sirje Mehiku-
le, Raina Tiidoveele, Hel-
le Rannale ning kontserdil 
esinenud õpilaste juhenda-
jatele Laine Lehtole, Veik-
ko Lehtole, Helle Rannale, 
Pilvi Karule, Merle Tus-
titile, Ülle Jasminile, Inga 
Engsole ja Mai Rannale! 
Tänusõnad ka isadele-va-
naisadele Paavo Tänava-
le, Aarne Mägile, Jan Va-
žinskile, Arvi Tanilale ja 
Heimar Laanemetsale, kes 
isadele pühendatud päe-
val 1.-4.kl. õpilastele tun-
di andsid.

Suur tänu Ülle Jasmini-
le, kelle juhtimisel toimus 
linna lasteaedade kooliee-
likute nädal KG-s!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osaskonna 

juhataja

Juht tänab

Palju
õnne!

Suure Teatriõhtu ootuses

Kõik teavad, et Suur Teat-
riõhtu on kohe-kohe ukse 
ees. Niisiis otsustasime mõ-
nelt gümnaasiumiõpilaselt 
teatriõhtu ettevalmistuste 
kohta pärida. Õpilastel tuli 
vastata paarile küsimusele. 

Kas teie klass osaleb Suu-
rel Teatriõhtul?

Erki, 10B: Jah, osaleb 
küll.

Mihkel, 10E: Jah, ise osa-
len ka.

Mikk, 11D: Jah, osaleme 
küll. 

Kristi, 10D: Jah, meie 
klass osaleb, aga mina mitte.

Juhan, 12D: Jah, osale-
me.

Kuidas asi edeneb?

Erki, 10B: Pole veel mi-
dagi suurt teinud, ainult 
proovi.

Mihkel, 10E: Pole veel 
eriti edenenud..

Mikk, 11D: Ei edene vist 
eriti..

Kristi, 10D: Etendus on 
suhteliselt valmis, käivad pi-
devad proovid.

Juhan, 12D: Asi edeneb 
hästi, kõik on hästi korralda-
tud, meil on hea lavastaja.

Ootused ja lootused, kas 
lähete võidu peale välja?

Erki, 10B: Meie klass osa-
leb niisama, saab, mis saab! 
:)

Mihkel, 10E: Me läheme 
võidu peale välja ikka! :)

Mikk, 11D: Tähtis on 
osavõtt, publikule nalja te-
gemine.

Kristi, 10D: Kõik suhtu-
vad sellesse tõsiselt, tahavad 
kohta saada.

Juhan, 12D: Lähme liht-

salt osalema! :)

Mida üleüldse sellelt õh-
tult ootate?

Erki, 10B: Ootan vägevat 
üritust!

Mihkel, 10E: Kuna ma 
olen käinud vaid põhikoo-
li teatriõhtul, siis ootan Suu-
relt Teatriõhtult vägevat 
muljet, naljakaid etendusi 
nagu meilgi.

Mikk, 11D: Mul pole 
veel mingisugust ettekuju-
tust, mida oodata.

Kristi, 10D: Esimest kor-
da lähen. Ootan lahedat õh-
tut, teistsuguseid etendusi 
kui tavateatris..

Juhan, 12D: Lõbusaid 
etendusi tahaks taas näha!

Aitäh! Palju edu Suurel 
Teatriõhtul! :) 

Liina Reinart, 
Sofia Hratkevitš, 12A klass

Suur Teatriõhtu 2005 Grand Prix. Foto: Gert Lutter
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Põhikooli Teatriõhtu
16. novembril toimus Ku-

ressaare Gümnaasiumi aulas 
Betti Alveri, Juhan Smuuli 
ning Debora Vaarandi luu-
lele pühendatud Põhikoo-
li Teatriõhtu. Õhtut juhti-
sid Eva Jantra ja Janno Tilk, 
kes moodustasid harmooni-
lise juhtide paari. Eva kan-
dis punast sifoonist õhtu-
kleiti musta roosiga ja Janno 
musta ülikonda punase kiki-
lipsuga. Ülesandega, milleks 
antud juhul oli õhtu juhtimi-
ne, said nad suurepäraselt 
hakkama.

Esineti klasside järjekor-
ras: 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 
9c. Seega alustas õhtut 7a 
ning võistluse lõpetas 9c. 
Peale etendusi läks žürii (esi-
mees Mai Rand, liikmeteks 
Adam Tamjärv, Maren Avis-
te, Heiko Kull, Ele Pidmann, 
Ats Pildre ja Marja Mõistlik) 
otsust langetama, aga sa-
mal ajal esinesid publikule 
5a klassi ansambel ja 4a klas-
si mardid-kadrid. Kuid ae-
ga veel žürii otsuseni oli-see 
aeg sisustati karoke laulmi-
sega. Lauldi tuntud laule na-
gu “Everybody”, ”My Star”, 
”Waterloo”... Minu meelest 
vägagi tore viis ootusärevu-
se unustamiseks ning -aja si-
sustamiseks.

Saabus žürii,kes sel aas-
tal tegi oma otsused ülla-
tavalt kiiresti. Jagati välja 8 
eripreemiat: parim meesnäit-
leja: Henri Kaus 8b, parim 
naisnäitleja: Hanna Martin-
son 7b, parim naiskõrvalosa-
täitja: Juta Altmets 9a, parim 
meeskõrvalosatäitja: Karl 
Sepp 8a, parim jutustaja: Eli-
na Kadaja 8a, parim stsena-

rist: Triin Kand 9b, kõige sä-
ravam lavatäht: Linda Lapp 
7a, parim hääl: Kristjan Kii-
rend 9c ning parim naeratus:
Kristi Maripuu 8b.

Edasi mindi auhinnalis-
te kohtade jagamise juur-
de: III koha sai 9a klass, II 
koha saavutas 8c ning esi-
koht kuulus 8a klassile. Aga 
kõige-kõige paremaks ehk 

grand prix` vääriliseks tun-
nistati 9c klass.

Tagasisidedest selgus, et 
õpilasi häiris kõige enam ra-
hutu publik (KG gümnasis-
tid, SÜG-i õpilased ja meie 
üheksandikud). Teema va-
lik- luule- osutus põhikooli-
le raskeks lahenduspähkliks.
Õhtujuhtidega jäädi väga ra-
hule ning ürituse korda-
mist sooviti igal juhul. Kõige 
enam meeldisid neile 9a ja 9c 
etendused.

Suur-suur tänu korral-
dajatele ning loomulikult ka 
žüriile ja kõigile osalejatele.
Ja neile, kel seekord ei veda-
nud, julge osavõtt on pool 
võitu.

Õhtu lõpetas kaunilt žürii 
liige Adam Tamjärv,kes kin-
kis kõigile eesti keele õpeta-
jatele- Ilse Aule, Malle Tus-
titile, Maret Laursonile ja 
Heidi Truule- orhideed.

Kohtumiseni järgmisel 
aastal.

Triin Kand, 
9B klass

9C klass võitis Grand Prix etendusega Betti Alveri luuletuse “Ants Ablas” ainetel. Foto: Gert Lutter

9B klassi etendus pälvis parima  stsenaristi preemia. Foto: Gert Lutter
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Isadele pühendatud päev KG-s
Esmaspäeval, ��. novemb-
ril tähistasid meie kooli �.-
6. klassi õpilased isade-
päeva.

Teiseks tunniks olid koo-
li tundi andma kutsutud 
isad. Vaatamata kiirele töö-
päevale, sai kohale tulla isa-
sid viiest klassist. 

1.A klassis andis põne-
va tunni Kristiani isa Jan 
Važinski. Ühiselt lahendati 
ristsõna, arvutati ja mängiti 
mänge. 1.B klassis andis ma-
temaatikatunni Kadi Riinu 
isa Arvi Tanila. Lapsed ar-
vasid, et tund oli tore ja veel-
gi toredam oli, et tundi An-
dis Kadi Riinu isa.

2.A klassi õpilased said 
Loore vanaisalt Heimar Laa-
nemetsalt teada huvitavaid 
fakte mesilaste kohta. San-
der meenutab:” Mulle meel-
dis see, et ta näitas meile me-
silaste kärgesid ja ütles, et 
kui mesilane nõelab, jääb 
nõel naha sisse. Ta andis 
meile ka mett proovida.”

4.A klassis andis sel päe-
val tundi Kristjani isa Paa-
vo Tänav. Üheskoos lahen-
dati matemaatikaülesandeid 
ning tunni lõpus jagas Krist-
jani isa lastele komme ja 
kleepse.

4. B klassis juhatas väge-
sid Sissel-Maria isa Aarne 
Mägi. Räägiti isadepäevast, 

teatrist, spordist ja kirjade 
saamisest ja saatmisest. „Te-
ma jutt oli hästi huvitav ja 
naljakas. See tund läks häs-
ti kiiresti ja oli tore”, arvas 
Mait. 

Õhtul toimus kooli aulas 
isadele pühendatud kont-

sert. Isasid oli kokku tulnud 
väga palju.  Lauldi, loeti luu-
letusi ja tantsiti rahvatantse. 
Oli tore päev. 

Sirje Mehik, 
4B klassijuhataja

Tundi annab 2A kl.õpilase Loore vanaisa Heimar Laanemets. Foto: Grete Pihl

Koolieelikute 
nädal Kuressaare 
Gümnaasiumis
Eelmisel nädalal külas-
tasid meie kooli linna 
lasteaedade koolieeliku-
te rühmad.

Tutvustasime lastele 
ja nende õpetajatele õppi-
misvõimalusi Kuressaare 
Gümnaasiumis.

Pärast ringkäiku möö-
da koolimaja oli tulevastel 
õppuritel võimalus vaa-
data ka 1.- 4. klassi õpilas-
tööde näitust.

Ülle Jasmin, 
2B klassijuhataja

Foto: Grete Pihl

Telefoni kettal oleva-
te numbrite korrutis on 
suurem kui nende numb-
rite summa?

Just sellistele ja palju-
dele teistelegi nuputamist 
vajavatele küsimustele 
vastasid 17. oktoobril vap-
rad 5.-7. klassi õpilased. 
Just siis toimus Nuputa 
võistluse koolivoor, et väl-
ja selgitada kooli esinda-
jad maakondlikule võist-
lusele. 

Kes siis esindavad KG-
d täna (22. novembril) maa-
kondlikul võistlusel? Riin 
Nõukas ja Kelly Talvistu 
5A klassist, Sten Rosljuk 
ja Priit Aavik 5B klassist, 
Laura Oolup ja Liis Lepik 
5A klassist, Kaisa Sillus-
te ja Mihkel Aavik 6B klas-
sist, Silver Seppel ja Kris-
tiin Mets 6A klassist, Sten 
Pirn ja Steven Sullakatko 
6A klassist, Triin Lõbus, 
Loore Paist, Liivia Matt, 
Markus Mäemets, Carel 
Martin, Risto Kaljuste 7B 
klassist ja Oliver Mändla, 
Kevin Soon, Karl Albert 
Kesküla 7A klassist.

Parimad peastarvuta-
jad olid: Priit Aavik (5B), 
Johanna Sepp (6A). Tera-
vat mõistust meie nuputa-
jatele tänasel võistlusel!

Piret Paomees, 
matemaatika osakonna juht

Lühidalt
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
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:

Loodusmatk Kalasma matkarajale
Loodusteaduste ainenä-

dala võitnud õpilased käi-
sid 10. novembril  Kalasma 
matkarajal. 

Matkarada asub Mustja-
la vallas. Rada on pikkuse-
ga 5,4 km ja tutvustab siin-
set rannikut ja selle arengut, 
loometsi, järvede arengut ja 
taimekooslusi.

Bussiga sõitsime Kalas-
ma piknikukohta, kus on 
ka lauad-pingid, lõkkekoht, 
kuivkäimla, puudega puu-

kuur ja varikatusega pin-
gid. Mere ääres on militaar-
ne piirivalve vaatlustorn, 
kust on hea vaadelda lindu-
de rännet.

Loodusmatk oli kõigile 
väga meeldejääv – 3 m kõr-
gused lained, tuuline ilm 
vahelduva vihma ja rahega, 
väga tark giid, kes rääkis 
meile erinevaid müüte (seal 
olnud ka kunagi meteorii-
disadu, mida inimesed tä-
naseni räägivad meenutus-

te põhjal) ja siinse ranniku 
tekkest. 

Pärast kolmetunnist mat-
ka istusime piknikukohas, 
meenutasime nähtut soo-
ja vaarikatee ja võileivaga. 
Hoolimata külmast ilmast, 
jäid kõik reisiga rahule. 

Kristel Salumaa, 
TLÜ praktikant

Tule vaatama!  
III korruse B tiivas  on 

vaatamiseks välja pandud 
1.-5. kl. õpilaste loominguli-
sed tööd: joonistused ja kir-
jutised, mis on valminud ette 
loetud raamatute põhjal. Siin 
on üle saja töö: kirju selts-
kond Agu Sihvka seiklustest 
kuni tuult taga ajavate mam-
mutiteni. Näitus jääb vaata-
miseks novembrikuu lõpuni.

Kui mõni pilt sulle väga 
meeldib, siis anna sellest tea-
da raamatukokku või e-mai-
lile urve@oesel.edu.ee

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Kaarin  Peet – tere tulemast KG-sse
Millise kooli/eriala olete 
lõpetanud? 

Tartu Ülikool, Haridus-
teaduskond. 

Mida tegite enne siia kooli 
tööleasumist? 

Õpetasin Tartus ja Kane-
pis mandrilapsi. 

Mida arvate Kuressaare 
Gümnaasiumi õpetajatest 
ja õpilastest? Kas olete  
jõudnud uude kollektiivi 
sisse elada? 

Õhkkond KG - s on mõ-
nusalt töine - selline mul-
je on mulle jäänud. Eks olen 
ise selle kooli lõpetanud 
ning seetõttu on päris ko-
dune tunne - tuttavad näod 
ümberringi.  Õpilased on 
hakkajad, särasilmsed, see 
teeb rõõmu ja innustab! 

Milline õpilane Te ise koo-
lis olite? 

Ega ma end sellal õpila-
sena ju kõrvalt näinud ega 
hinnanud. Takkajärele pais-
tab, et nagu ikka noored , 
olen läbi teinud mitmeid põ-
nevaid etappe isiksuse aren-
gus ning sellest ohtralt ka-
su lõiganud. Mulle tundub 

ka, et mäletan oma kooliae-
ga veel päris hästi ning või-
malik, et see aitab praegus-
te õpilastega kaasa mõelda 
ning neid mõista. 

Kui Te ei oleks õpetaja, 
siis kes Te oleksite? 

No kuulge, see on väga 
keeruline küsimus! Mul on 
palju suurepäraseid omadu-
si ja oskusi ning ampluaa on 
lai... :) 

Mida Te pole oma elus 
veel kunagi teinud, aga 
tahksite millalgi kindlasti  
järele proovida? 

Mulle meeldib väga mõ-
te, et kunagi hiljem ei tohiks 
olla kahetsust ega tunnet, et 
elu on mööda veerenud ning 
midagi nagu ei olegi juh-
tunud. Praegusel eluetapil 
olen teinud ja kogenud ra-
huldaval määral. Uued väl-
jakutsed ja kogemused tule-
vad omal õigel ajal, kindel 
see. Näiteks lapsevanemaks 
olemine... 
 Millega tegelete vabal 
ajal? 

Südamelähedasi tegevusi 
puhkehetkedeks on palju ja 
erinevaid: lugemisest ja ko-

kakunstist kuni riigikaitse-
organisatsioonide tegemis-
tes osalemiseni. 

Põnevaim suveelamus.

 Juuni lõpus panin kogu 
oma maise vara Tartus au-
to peale ning alustasin sõi-
tu päikeseloojangu poole - 
Saaremaale. Linna, kus olin 
veetnud väga intensiivsed 
aastad, ei jäänud ühtki mu 
asja ning üle pika aja esimest 
korda ei teadnud ma, millal 
naasen. See oli kosutav-ra-
putav-nukker-elev-hirmu-
tav-joovastav tunne. Ma ei 
tea muidugi, kui põnev see 
teile tundub... :) 

Kui Te saaksite valida ühe 
riigi, kuhu elama asuda, 
siis kuhu ja miks? 

Ma pean ütlema, et olen 
selle valiku teinud. Põhju-
seks... Eesti kultuur oma kõi-
kides väljendustes on väga 
huvitav ja mitmekesine, sa-
muti on sellises väikeses rii-
gis elades põnev jälgida kõi-
ki protsesse nagu peopesal 
ning lüüa ise kaasa. Ja mui-
dugi - siin ongi Kodu. 

Sofia Hratkevitš, 
Liina Reinart, 

12A klass


