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Lk. 2
Playback taas publiku 
kirgi üles kütmas, val-
mistuge hoolega! Lk. 5

Osilia tähistas 2006. 
aasta lõpus enda �0. 
tegutsemisaastat. Lk. 6

3000. lõpetaja peab 
tiitli saavutamiseks 
veel tööd tegema.

Meie päris oma töökoda

Eelmise aasta viimasel 
koolipäeval, 22. detsembril, 
korraldas meie klassijuha-
taja Ellen meile unustamatu 
hommikupooliku, mis eten-
das meie oma töökoda. 

Kogunemine toimus Rae-
kotta veidi enne 11 hommi-
kul. Sisenesime näitusele 
„Leierkastimaa“, kus laua 
peal ootasid meid imemait-
sev tort ning kohv ja morss. 
Kõhud täis, kostitati meid 
veel klassijuhataja poolt pi-
sikese kingitusega, mis, ma 
arvan,  rippus jõulude ajal 
paljudel kuuselgi. :) Järg-
misena jõudsime Meloodia-
maale, kus perenaine Ma-
rika Jürgenson rääkis meile 
veidi näituse ideest ja sel-
le kokkupanemisest. Usun, 

et kõige huvitavam oli see, 
et pillidki olid pildiraamide 
sisse asetatud. Näitus vaa-
datud, avanes meile suu-
repärane võimalus saada 
osa Kuressaare Noorte Hu-
vikeskuse nukuetendusest 
„Meloodiamaa muinasjutt“, 
mille teksti autor ning nuku-
meister on Leenamari Pirn, 
näitejuhid Lii Pihl ja Le-
enamari Pirn, muusika au-
tor Rein Rand. Etendus rää-
kis Meloodiamaa printessi 
meheotsingutest. Ükski ku-
ninglikku soost pill talle ei 
meeldinud, ent lõpuks il-
mus välja printsess Klaves-
siini arust imelise kõlaga 
Lõõtspill, kelle ka kungin-
gas Orel XII ning kuningan-
na Klaver XVI heaks kiit-

sid, kui saadi teada, et Lõõts 
omas võlukeppi, mis kõik 
Meloodiamaa pillid orkest-
rina kõlama panevad. Noo-
red abiellusid ning sündiski 
Meloodiamaa orkester. Tä-
name näitlejaid toreda eten-
duse eest. Nukkudega män-
gijate seas oli ka meie enda 
kooli 9-ndikke: Juta Altmets, 
Triin Kand, Elis Ramst, Airi-
ke Vipp, Elina Varendi ning 
Regine Trei.

Kogu klassi eest soovik-
sin tänada Ellenit, kes oma 
vabast ajast sellise toreda 
koosviibimise korraldas. Ai-
täh! :)

Ketri Leis, 
�0C klass

Foto: Raegalerii

Toimetaja 
kirjutab
Ja jõudiski kätte... Aasta 
2007, alates �7. veebrua-
rist punase tulisea aasta. 
Astroloogide ennustustes 
rahulik järelemõtlev juuri 
otsiv tagasivaatav aasta. 

Mis jäi maha aastasse 
2006? Kindlasti laiaulatusli-
kud remonditööd meie koo-
lis, arvuka abituuriumi (viis 
paralleelklassi)  õnnestunud 
lõpueksamid ja väärikas lõ-
puaktus, meist igaüks võiks 
sellesse loetellu lisada veel 
ja veel. Mina lisaksin tõelise 
beebibuumi. Sest kogunisti 
kuuele õpetajaperele kinkis 
aasta 2006 uued ilmakodani-
kud – 5 poissi ja 1 neiu – Lau-
ri , Gustav,  Illimar , Siim, 
Randmar ja  Miina-Ly.   Koo-
lis oli kuulda isegi lugusid 
M-viirusest, sest juhtumisi 
algas nelja lapseootel õpetaja 
eesnimi just selle algustähe-
ga. Ja kuigi koolijuhile tundi-
de asendamine ja õpilastele 
õpetajavahetus sugugi ker-
ge ei ole, on tore mõelda, et 
töö õpilastega innustab üht 
õpetajat sedavõrd, et ta enda 
perregi lapsi juurde igatseb.  
Igatahes on neile kuuele bee-
bile 2007. aasta üks esimene 
tõsine aasta maailma ja ümb-
ritseva tundmaõppimisel. 
Olge vahvad, pisipõnnid!

Uuelt aastalt ootaks koo-
liellu rohkem värve, tege-
mislusti. Meie KG-sse enam 
huvitavaid arvamuslugusid.
Kirjutage just sellised lood, 
mida ise huviga lehest loek-
site. 

Ja kui tuju teinekord 
kehv on, ärge pahandage ega 
torisege, vaid nagu soovitas 
ühel koolitusel hr. Salumaa- 
jaksake imestada, sest usku-
ge, maailmas on veel nii pal-
ju, mida te avastanud ei ole. 
Huvitavat aastat, tore on taas 
Teiega olla! 

Suur tänu Sulle, Leelo, 
et Meie KG järjest paremaks 
toimetasid!

Marit Tarkin, 
Meie KG peatoimetaja
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Playback 2007 - matkimispidu
Toimumise aeg: 1.-6. 

klassid: 23. jaanuar ‘06 kell 
09.45 -10.00 ... 12.45 – 13.00 
(vahetundide ajal vastavalt 
graafikule)

7.-12. klassid: 24.jaanuar 
‘06 kell 09.45 – 10.00 ... 14.45 
– 15.00 (vahetundide ajal 
vastavalt graafikule)

Koht: KG aula
Osalejad: 1.-3.klassid; 4.-

6.klassid; 7.-9.klassid; 10.-
12.klassid

Ürituse juhend/iseloomus-
tus ehk mis on playback? 

Playback kujutab endast 
tuntud artistide ja telenägu-
de matkimist. Osaleja peab 
rõhuma eelkõige näitlemis-
oskusele, eesmärgiga tuua 
žürii ja publikuni võimali-
kult täpne koopia originaa-
lesitusest. Selleks valmistab 
iga klass ette mõnd ansamb-
lit või lauljat matkiva laulu-
pala. Esitatava pala pikku-
seks on 1,5-3 minutit. Päeva 
lõpuks selgitatakse välja pa-
rimad esinejad igas vanuse-
grupis. 

Mõned soovitused: lau-
lude esitamist võivad saata 
tantsupoisid ja/või -tüdru-

kud. Edukaks esinemiseks 
on oluline esinejate välimus, 
püüdlikkus, rahvale meeldi-
mine. 

Osavõtt annab punkte 
klassidevahelisse võistluses-
se. 

Registreerimine

Võistlusel osalemiseks 
tuleb registreerida huvijuhi 
juures (ruum 239) hiljemalt 
19.01.07!!!

Hindamine 

Võistluse tulemusena sel-
gitatakse välja parim matki-
ja igas vanuseastmes. Lisaks 
on žüriil võimalus välja an-
da ka eripreemiaid. Eraldi 
hinnatakse originaalsust, la-
valist liikumist, kostüüme, 

kõige omavahelist kokkuso-
bivust. Võistlust hindab 7-
liikmeline žürii, mille koos-
seisus on  nii õpilasi kui ka 
õpetajaid, oma ala spetsialis-
te kui ka asjaarmastajaid võ-
hikuid. 

Autasustamine

1.-3. ja 4.-6. klasside pa-
rimad selguvad 1. päeva lõ-
puks (23.jaanuar ‘07) ehk 
auhinnad antakse üle vii-
mases vahetunnis. 7.-9. ja 
10.-12.klasside parimad sel-
guvad 2. päeva lõpuks (24.
jaanuar ‘07), neid autasusta-
takse samuti päeva viimases 
vahetunnis. 

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Koolivaheajal ehitati linnalaagris roboteid! Lähemalt järgmises lehes! Foto: Kaia Eelmaa

Foto: Arvi Tanila

Juht tänab
Suur tänu südamlike ad-

vendihommikute korraldami-
se eest kaplan Katrin Keso-Va-
resele ja tema abilisele Leelo 
Lausile. Advendihommikute 
muusikalise  sisustamise eest 
tänud Laine ja Veiko Lehtole, 
Mai Rannale ja nende laulu-
lastele. Kauni jõuluevangee-
liumi eest olgu tänatud Mer-
le Rekaya ja tema õpilased. 
Eritänu meie kooli vilistlaste-
le kirikuõpetajatele Isa And-
reasele, Margus Mäemetsale 
ja Hannes Nelisele advendi-
hommikutel osalemise ja jõu-
lusündmuse seletamise eest.

Sotsiaalteaduste osakon-
na nimel

Tiiu Vöö, sotsiaalteaduste 
osakonna juhataja

Õpilaste sünnipäevad

Katrin Kivilo 11B 10.01.
Ingrid Kaare 6B 10.01.
Marin Miller 12D 10.01.
Aili Allas 5A 11.01.
Mirjam Lepik 10B 11.01.
Karl Kristjan Raik 9C 11.01.
Sander Nuum 10D 11.01.
Triinu Nelis 11F 12.01.
Raimo Prants 4A 12.01.
Ulvar Vahter 6A 12.01.
Gerli Nelis 2B 12.01.
Triinu Toon 8B 13.01.
Marin Aleksejeva 10E 14.01.
Laura Laaster 7A 15.01.
Keito Liiv 11B 15.01.
Agnes Paju 1A 15.01.
Henry Pihl 2B 15.01.
Kevin Saar 5B 15.01.
Kristjan Tänav 4A 15.01.
Birgit Verbitski 5A 16.01.
Sander Tiits 2A 16.01.
Kristian Vazinski 1A 16.01.
Kristiina Sesterikov 8A 16.01.
Kaisa Maimann 3B 16.01.

Töötajate sünnipäevad

Malle Tustit 10.01
Renate Pihl 13.01
Heidi Truu 14.01
Maria Pärn 15.01*
Marika Varjas 15.01
Tiiu Smidt 16.01

Palju
õnne!

Tänud huvijuht Anne-
li Meistersonile 22.detsemb-
ril toimunud tegevuspäeva  
korralduse eest

Anu Saabas, 
õppealajuhataja
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10A: näitasime, et hoolime ja abistame!
Jõulud on parim aeg, 

näitamaks hoolivust ja sal-
livust teiste inimeste vastu 
selles ükskõikses maailmas, 
kus vähe hoolitakse võhi-
võõrastest inimestest. Meie, 
10a, näitasime, et hoolime 
ning võtsime vastu pakku-
mise aidata läbi viia puue-
tega inimeste jõululaata ja -
pidu. Pakkumine tehti meile 
mõned nädalad tagasi ja ku-
na asjast huvitatuid  oli meil 
palju, pidime tegema kaks 
gruppi. Esimene grupp, ku-
hu kuulus 11 õpilast, ai-
tas läbi viia jõululaata ning 
vastavalt võimalustele ja 
oma vabale ajale  abistasid 
nad niikaua, kui said. Teine 
grupp ilmus  kohale pärast 
tunde ja aitas läbi viia jõulu-
pidu. Kogu klass ei saanud 
osa võtta, aga kuna abista-
mine oli vabatahtlik, käis 
enamus siiski kohal ja andis 
oma panuse.

Mida tegime jõululaadal?

Kokku saime hommikul 
kell 9 Päevakeskuses, kus 
võtsid vastu meid rõõmsa-
meelsed ja toredad inime-
sed. Kuna telgid polnud 
veel kohale jõudnud, istu-
sime veidi aega laua taga ja 
ootasime. Kui telgid olid ära 
toodud, saadeti poisid välja 
neid kokku panema. Tüdru-
kud samal ajal aga hakkasid 
loterii auhindu korvidesse 
paigutama ning sedeleid lõi-
kama. Pärast seda, kui laada 
asjad olid üles seatud, asus 
igaüks oma tööpostile; kes 
suppi jagama, kes loteriisid 
müüma, kes komme ja pi-
parkooke jagama, kes ruu-
poriga tänavale üritust rek-
laamima - ühesõnaga tööd 
jagus kõigile. Rahvast küll 
laadal palju polnud, kuna oli 
reede hommik ja enamik ini-
mesi on sellisel ajal tööl,  aga 
need kes käisid,  jäid kind-
lasti rahule. Laat kestis kella 
11-st kella 15-ni. Pärast laata 
aitasime asjad kokku panna 
ja läksime majja sisse, kus is-
tusime uuesti laua taha ja ja-
gasime muljeid. 

Pärastlõuna ja õhtu. Ku-
na keegi pidi ju koolipin-
gis tarkust ka taga ajama, 
olid osad meist ikka tundi-
des ka. Samal ajal, kui turu-
päkapikud head tegid, nä-
gime meie vaeva siinuste, 
koosinuste, tangensite, ka-
tioonide, anioonide ja kesk-
ajaga. Nii läksimegi, pead 
tarkust täis, pärast tunde 
samuti Päevakeskusse, kus 
ootasid meid juba hommi-
kused tegusad päkapikud. 
Olime kõik valmis korral-
dama ühe toreda jõulupeo.  
Kohe sätiti meid laua taha, 
pakuti teed, mahla, pipar-
kooke ja väga häid verivors-
te.  Siis rääkisid hommiku-
sed olijad oma muljetest ja 
äriedust ning panime pai-
ka edasise tegevusplaani. 
Ja läkski toimetamine lah-
ti. Esimeseks ülesandeks oli 
meil lauad katta, igaüks sai 
endale mingi kindla lauanõu 
või söögiriista, mida ta pidi 
lauale panema. Nagu sellis-
te toimingute juures ikka, 
kus palju rahvast korraga te-
gutsemas, juhtus ka meil, et 
sealgi, kus polnud tooli, oli 
koht kaetud, ja kus tool oli,  
polnud jälle kohta kaetud. 
Kuid see oli vaid hetkeline 
väike paanika ja selle paran-
dasime kohe. Edasi läks asi 
aina põnevamaks, nimelt tu-
li hakata tegema suupisteid. 

Algatuseks hakkasid poisid 
nuputama, kummast tiku 
otsast tuleb juustud ja vii-
namarjad otsa torgata. Mõt-
lesid ja mõtlesid, kuid väl-
ja mõtlesid, nii said valmis 
väiksed tikuvõilevad. Samal 
ajal tegelesid tüdrukud  ar-
buusiga  sellele uut  vormi 
andes. Lõpptulemuseks oli 
arbuusikoorest tehtud korv, 
mille sees olid arbuusikuu-
bikud. Pärast seda saime ko-
gu oma fantaasia käiku lasta, 
hakkasime tegema niinime-
tatud  vardavõileibu. Var-
dasse ajasime peaaegu kõik, 
mis ette juhtus. Tegelikult 
asi nii hull polnud, soolas-
te varraste jaoks olid erine-
vad vorstid, singid, pihvid, 
kurki ja tomatit. Ja magusad 
vardad valmisid viinamar-
jadest, mandariinidest, õun-
test ja arbuusikuubikutest. 
Viisime oma kätetöö lauale 
ja siis oli meil  kõik valmis 
ning saime istuda, rääkida 
ja mõnusalt keha kinnitada.  
Külalisi hakkas saabuma ju-
ba pool seitse, kuna pidu al-
gas kell seitse. Kõik pidu-
lised olid väga viisakad ja 
meil tekkis lausa raskusi kõi-
gile tere ütlemisega. Kui pi-
du oli alanud ja avalaulud 
lauldud, asusime meie soo-
ja sööki taldrikutele panema 
(seejuures sügav kummar-
dus meie koolisöökla tädide-

le, nüüd me teame, mis tun-
ne teil on). Ega see muidugi 
midagi selgamurdvat pol-
nud ja tulime täitsa ilusas-
ti toime. Nüüd rivistasime 
end üles, suurem osa päka-
pikud ja kaks väikest jänkut 
ka, ning hakkasime toitu 
serveerima. Imekombel kee-
gi meist keset saali kõhuli ei 
käinud ja toitu kellelegi sül-
le ka ei kallatud, nii et üles-
anne oli edukalt sooritatud.  
Ning lõpetuseks tänasime 
vastastikku: nii need inime-
sed, kellele me abiks olime, 
kui ka need, kelle heaks me 
kõike seda tegime. Samu-
ti tänasime omalt poolt neid 
tublisid ja hakkajaid korral-
dajaid , tänu kellele nii tore 
üritus aset leidis. 

Õhtuks olime kõik tegut-
semisest väsinud, aga asi oli 
seda väärt - paljud inime-
sed olid äärmiselt tänulikud 
ja uhked meie üle. Kindlasti 
aitame ka edaspidi, kui või-
malus avaneb. Päevakeskus 
on tulvil lahkeid, sõbralikke 
ja ilusaid inimesi - tundsime 
ennast seal kui kodus. Erili-
seks tegi kogu loo veel see, 
et  kõik oli vabatahtlik, ko-
hustatud polnud keegi, aga 
ometi oli meid palju. See näi-
tab midagi: me hoolime…

Krõõt, Regina ja Mari, 
�0A klass

Foto: erakogu



� Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 10. jaanuar 2007

Noorte sisekergejõustikuvõistlused
6. – 7. detsembril toimu-

sid Kuressaare Spordikesku-
ses maakonna koolinoorte 
võistlused sisekergejõusti-
kus, kus Kuressaare Güm-
naasiumi õpilased saavuta-
sid mitmeid silmapaistvaid 
tulemusi. Võisteldi kümnel 
erineval alal. Poiste A klas-
sis ületati juba 20 aastat va-
na 1986. aastal Aivar Palu 
poolt hüpatud kooli kõrgus-
hüppe rekord 2.00 meetrit. 
Uueks KG kõrgushüppe re-
kordiomanikuks sai Raido 
Kahm 11A klassist tulemu-
sega 2.01 meetrit. Palju õn-
ne! Aitäh ka kõigile teistele 
tublidele tegijatele.

Parimad tulemused:
Tüdrukute D klassis 

(1995 ja nooremad), 300 m 
jooks: I koht Anli Luup tu-
lemusega 54,2 sek. (osales 14 
võistlejat).

Poiste D klassis (1995 ja 
nooremad), 30 m jooks: III 
koht Alari Saar tulemusega 
4,9 sek.(osales 26 võistlejat). 
30 m tõkkejooks II koht Jo-
han Vahter tulemusega 5,4 
sek.(osales 8 võistlejat). Kau-
gushüpe I koht Johan Vah-
ter tulemusega 4,23 m. (osa-
les 29 võistlejat). Kuulitõuge 
I koht Kevin Saar tulemuse-
ga 10,37 m. (osales 11 võist-
lejat).

Tüdrukute C klassis 
(1993-94. s.a.), 60 m tõkke-
jooks: II koht Sabiine Suus-
ter tulemusega 10,1 sek. 

(osales 9 võistlejat). 600 m 
jooks: III koht Susanna Top-
laan tulemusega 2,05 min. 
(osales 6 võistlejat). Kaugus-
hüpe: II koht Lisette Toplaan 
tulemusga 4,36 m. (osales 
30 võistlejat), III koht Sabii-
ne Suuster tulemusega 4,28 
m.  Kõrgushüpe: II koht Elii-
se Kõiv tulemusega 1,40 m. 
(osales 16 võistlejat).

Poiste C klassis (1993-94. 
s.a.), 60 m jooks: I koht Kris-
to Koert tulemusega 7,8 sek. 
(osales 17 võistlejat), III koht 
Mihkel Aavik tulemusega 
8,0 sek. 60 m tõkkejooks: II 
koht Jarmo Varik tulemuse-
ga 12,2 sek. (osales 3 võist-
lejat), III koht Sten Rosljuk 
tulemusega 14,8 sek. 600 m 
jooks: I koht Mihkel Räim 
tulemusega 1.46 min. (osales 
12 võistlejat). Kaugushüpe: I 
koht Kristo Koert tulemuse-
ga 5,43 m. (osales 19 võistle-
jat).

Poiste B klassis (1991-
92.s.a.), Kuulitõuge: II koht 
Villu Vahter tulemusega 
13,88 m. (osales 16 võistle-
jat).

Tüdrukute A klassis 
(1989-90 + 19.a.), 60 m jooks: 
I koht Katrin Eiert tulemu-
sega 8,0 sek. (osales 8 võist-
lejat), II koht Mari Truu-
mees tulemusega 8,2 sek. 
60 m tõkkejooks: I koht Ma-
ri Truumees tulemusega 9,3 
sek. (osales 4 võistlejat). 600 
m jooks: III koht Triin Juulik 

tulemusega 2,06 min. (osales 
5 võistlejat). Kaugushüpe: I 
koht Katrin Eiert tulemuse-
ga 5,23 m. (osales 11 võistle-
jat), III koht Mari Truumees 
tulemusega 4,71 m. Kõrgus-
hüpe: I koht Katrin Eiert tu-
lemusega 1,65 m. (osales 5 
võistlejat).

Poiste A klassis (1989-90 
+ 19.a.), 60 m jooks: II koht 
Keito Liiv tulemusega 7,4 
sek. (osales 12 võistlejat), III 
koht Raigo Kuusnõmm tu-
lemusega 7,4 sek. 60 m tõk-
kejooks: II koht Karel Lõbu 
tulemusega 9,2 sek. (osales 
6 võistlejat). 600m jooks: I 
koht Viljar Uljas tulemusega 
1,33 min. (osales 4 võistle-
jat), III koht Erki Elli tulemu-
sega 1,35 min. Kaugushüpe: 
I koht Herkki Leemet tule-
musega 6,46 m. (osales 12 
võistlejat), III koht Erkki Vä-
linurm tulemusega 5,78 m. 
Kuulitõuge: I koht Sander 
Suurhans tulemusega 13,60 
m. (osales 5 võistlejat), II 
koht Tiit Juulik tulemusega 
13,31 m, kõrgushüpe: I koht 
Raido Kahm tulemusega 
2,01 m.  (osales 7 võistejat), II 
koht Herkki Leemet tulemu-
sega 1,85 m, III koht Jarmo 
Varik 1,75 m. Teivashüpe: I 
koht Tarmo Pulk tulemuse-
ga 2,40 m. (osales 2 võistle-
jat), II koht Erkki Välinurm 
tulemusega 2,40 m.

Info edastas 
Inge Jalakas

Juht tänab
Suur aitäh tegevuspäeva 

kodade-juhendajatele, kes 22. 
detsembri ‘06 tegevuspäeva 
korraldamisele kaas aitasid: 
Raili Kaubi, Inge Jalakas, Ka-
ja Puck, Eve Paomees, Ran-
no Paukson, Johannes Kaju, 
Heiko Kull, Leelo Laus, Elle 
Jurkatam, Madli-Maria Niit, 
Kerstin Mandel, Tiiu Vöö, 
Piret Paomees, Veikko Lehto 
ning Kuressaare Ametikoo-
li õpilasi. Samuti tänan koos-
töö eest klassijuhatajaid ning 
õpilasesindust.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Tänan linnalaagri kor-
raldajaid Tallinna Teh-
nikaülikoolist, TTÜ Ku-
ressaare Kolledžist, AS 
Securitasest, KG sööklat ja 
KG õpetajaid Norma Hel-
det, Heimar Siirakut, Hei-
ko Kulli.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Jaanuarist 
veebruarini
Jaanuar

• 23-24 Playback 2007 (1.-
12. klassid)* (ÕE, A. Meister-
son) • 18 Inspira väikelaste 
muusikaringi ja algklassi so-
listide kontsert • (1.-4.klas-
sid) (H.Rand) • 30 Ruumilise 
taiese konkurss (4.-12.klas-
sid)* (E.Jurkatam).
Veebruar

• 02 Algklassi solistide 
lauluvõistlus (1.-4.klassid) 
(V.Lehto) • 05-09 8.klasside 
suusa- ja õppelaager Rõuges 
(I.Jalakas) • 13 Maakondlik 
ansamblite konkurss KG-s  
(A. Mattiiseni eelvoor) 4.-12. 
klassid) (V.Lehto) • 14 Sõb-
rapäev (ÕE, A.Meisterson) 
• 20 Kooli meistrivõistlu-
sed ujumises (1.-12.klass) 
(N.Helde) • 15 Talispordi-
päev, kooli meistrivõistlused 
suusatamises (1.-12.klass)* 
(J.Kaju) • 22 EV aastapäeva 
ball (10.klassid) • 23 EV aas-
tapäeva aktused (1.-6.klas-
sid) (A.Meisterson) • 24 KG 
mudilaskooride ja Saaremaa 
poistekoori talvekontsert 
(V.Lehto) • 26.02-02.03 Koo-
liolümpiaadide nädal.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Inspira tantsuosakond
Alates 15. jaanuarist ae-

roobika tunnid KG õpilas-
tele esmaspäeval 18.00 uues 
peeglitega võimlemisklassis-
ja teisipäeviti kell 18.00 au-
las, treeneriks Maarja Tam-
mai. 18. 01 trenni ei toimu!

Edasi jätkub ka peotant-
suring KG õpilastele teisi-
päeviti ja neljapäeviti kell 
16.00 kooli aulas, juhenda-
jaks Kerstin Mandel

4 - 6 aastaste laste tasulis-
se tantsuringi võetakse vas-
tu uusi õpilasi.

Tunnid toimuvad 2 x nä-

dalas esmaspäeviti ja kolma-
päeviti kell 18.00 Kesklinna 
Eralasteaias, juhendajaks In-
ge Jalakas

10- 13 aastaste laste ta-
sulisse tantsuringi võetakse 
vastu uusi õpilasi.

Tunnid toimuvad 2 x nä-
dalas teisipäeviti 14.30 - 16.00  
ja neljapäeviti kell  15.15 K G 
võimlemisklassis, juhenda-
jaks Kerstin Mandel

Info telf: 51 63 401.

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja
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1A 24 19 100 79,2
1B 24 19 100 79,2
2A 24 22 100 91,7
2B 24 24 100 100,0
3A 25 22 100 88,0
3B 26 18 100 69,2

�.-3.kl ��7 �2� �00 8�,�
4A 26 14 100 53,8
4B 26 19 100 73,1
5A 29 20 100 69,0
5B 28 8 96,4 28,6
6A 35 18 100 51,4
6B 35 16 94,3 45,7

�.-6.kl �79 9� 98,3 �3,�
7A 37 9 100 24,3
7B 37 13 86,5 35,1
8A 33 5 100 15,2
8B 36 11 97,2 30,6
8C 31 8 80,6 25,8
9A 36 11 83,3 30,6
9B 34 11 97,1 32,4
9C 36 17 97,2 47,2

7.-9.kl 280 8� 92,9 30,�
2.-9.kl 606 30� 96,2 �0,2

Õppetöö 
tulemused 2. 
õppeperioodil

Märkus: õppeedukuse 
%, s.o. vähemalt rahuldavalt 
edasijõudvate õpilaste prot-
sent õpilaste üldarvust. Kva-
liteedi %, s.o. hindele “5” ja 
“4” õppivate õpilaste prot-
sent õpilaste üldarvust.  

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Koolituskeskuse Osilia 10. juubel
8. detsembril tähistas KG 

koolituskeskus Osilia oma 
10. tegevusaastat piduliku 
konverentsiga, kus põhiet-
tekanne oli teemal “Unistus 
juhist ja juhtimisest”, lek-
tor Mart Raik. Lühemad et-
tekanded tegid Toomas Tak-
kis, Jaan Lember, Urmas 
Lehtsalu ja Maie Meius. Koo-
litusest osa saama ja Osiliat 
tervitama oli tulnud maava-
nem Toomas Kasemaa, lin-

napea Urve Tiidus, LC Ku-
ressaare liikmed, sõbralikud 
koolitusfirmad Saaremaalt, 
peamiste partnerite esinda-
jatena Tallinna Ülikooli ava-
tud ülikooli täiendõppe-
keskuse juhataja Ene Käpp, 
Tartu Ülikooli avatud üli-
kooli esindaja Aire Ots, Ees-
ti Vabaharidusliidu juhatuse 
esimees Ivo Eesmaa, Saa-
re maakonna koolide, laste-
aedade, firmade esindajad, 

Osilia lektorid jt, kokku li-
gi 100 inimest.Osilia sai tä-
nukirju hea koostöö eest, 
rohkesti kingiti kauneid lil-
li, lausuti tunnustavaid sõ-
nu. Kõik see kokku oli Osilia 
jaoks kui positiivne tagasisi-
de senise tegevuse kohta ja  
väga motiveeriv.

Maie Meius, 
Osilia juhataja

Kerstin Mandelit, Lee-
lo Lausi ning õpilasesindu-
se aktiivseid liikmeid  I ja II 
kooliastme jõulupidude kor-
raldamisele kaasaaitamise 
eest. 9. klasside aktiivseid 
õpilasi ning õhtujuhte Jarmo 
Varikut ja Maria Pihla 7.-9. 
klasside jõulupeo korralda-
mise eest.

Toimekaid abiturien-
te, visiooni loojaid ning õh-
tujuhte Teele Viirat ja Taa-
vi Himmistit gümnaasiumi 
jõulupeo teostamise eest.

Aitäh jõuluvanadele, teh-
nilise abile, külalisesinejatele 
ning tähtedele säramise eest!

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Juht tänab

1a: Kristin Kask*, Daigi Lest*, Patrick Lomp*, Keith Meitern*, Agnes Paju*, Triine Puppart*,  Hend-
rik Putk*,  Karl-Romet Uljas* 1b: Karoline Malk*, Margaret Naaber*, Kateriine Püüa*, Grete Salumä-
gi*, Merlin Sepp*, Carmen Verhovitš*2a: Grete Kaal*, Henri Kelder*, Karolin Kärm*, Merit Lehtsalu*, 
SanderTiits*, Brigita Tool*, Isabell Kasesalu, Liis Kubits, 2b: Richard Kesküla*, Ago Oll*, Greete Paas-
kivi*, Ingrid Pruunlep*, Kristiina Takkis*, Katrin Kane, Caroly Käspre, Anna-Maria Lest, Gerli Nelis, 
Kati Räim, Harlis Siinor, Minni Tang 3a: Diana Kasesalu*, Kristina Liiv*, Eliis Mets*, Henry Viirmäe*, 
Cäroly Kirs, Gert Mandel, Hanna-Liis Mitt, Kristine Trei 3b: Marie Erlenbach*, Gert Tammel*, Sig-
rid Palts, Kristel Sepp 4a: Kristo Ader*, Reimo Link*, Alari Adoson, Henri Kaljulaid, Raul Kelder, Lii-
si Kippak, Karl-Martin Lember, Birgit Pulk, Reti-Liis Saks, Heleri Sepp, Krislin Soon, Tristan Tamm, 
Karmen Tamsalu, Carl Vaher 4b: Annaliis Lehto*, Mait Erlenbach, Ralf Heinsoo, Jako Jõgi, Kärt Kaa-
sik, Joanna Kajak, Andreas Kalm, Marek Kesküll, Henri Lepik, Maria Lindau, Trevor Ling, Morten 
Mägi Ravn, Sissel-Maria Mägi, Liisel Nelis, Priidu Saart, Liina Salonen, Santa-Lotta Seppel, Mirjam 
Tenno, Loretta Tiits  5a: Anneli Antsmaa*, Riin Nõukas*, Laura Oolup*, Brenda Rauniste*, Kelly Tal-
vistu*, Vahur Varris*, Aili Allas, Georg Arnold, Jane Kaju, Hanna Lena Kesküla, Kertu Laasma, Liis 
Lepik, Karel Liiv, Minni Meisterson, Grete Paia, Merily Sepp, Getter Vaha, Kati Vahter, Birgit Verbits-
ki 5b Heelika Aavik, Marleen Kubits, Janet Lõbus, Siim Pildre, Kadri Pitk, Silver Ringvee, Tairica Taa-
vita, Lilian Truu 6a: Kristiina Avik*, Eliise Kõiv*, Kristiin Mets*, Kevin Schultz*, Johanna Sepp*, Kris-
ti Reinfeldt*, Kristjan Kesküla, Sander Laaster, Hanna-Liisa Luik, Steven Nepper, Riin Oeselg, Sten 
Pirn, Steven Sullakatko, Lisette Toplaan, Ulvar Vahter, Jargo Varik, Margot Väli, Ain-Joonas Toose 
6b: Kaisa Silluste*, Mihkel Aavik, Renate Aavik, Marie Hein, Klair Kivi, Maris Kõrgesaar, Denis Los-
nikov, Getter Must, Helena Pihlas, Enel Põld, Kristi Sink, Juulia Tšekman, Sandra Tulk, Liselle Õu-
napuu, Estella Avik, Regine Trei 7a: Heleri Kereme, Kaidi Kuusk, Laura Laaster, Linda Lapp, Meri-
lin Nõgu, Piret Salumäe, Kersti Sepp, Stina Silluste, Kevin Soon 7b: Livia Matt*, Markus Mäemets*, 
Loore Paist*, Mari-Liis Sepp*, Janar Kaseorg, Kadri Kula, Anet Oll, Diana Ränk, Kadri Tarus, Susan-
na Toplaan, Marlen Väli, Triinu Riand, Pilleriin Vahter 8a: Kristiina Ader*, Kadi Ilmjärv, Liisa Järsk, 
Riina Kuusk, Karl Sepp 8b: Merilin Heinsoo*, Madis Erlenbach, Kristi Kandima, Laura Killandi, Hol-
ger Kilumets, Amor Luup, Kristi Maripuu, Keidi Saks, Johanna Toplaan, Tauri Väli 8c: Aiki Allik, Reet 
Salumaa, Janno Tilk, Kristiina Kiil, Timo Lempu, Liina Sepp, Kaari Uus, Mikk Varvas, Reelika Kask 
9a: Rauno Rüütel*, Alan Väli* Teele Azarov, Mare Kiider, Kerttu Kilumets, Janet Laus, Adeele Rassel, 
Grete Riim, Mariliis Sepp, Piret Saar, Agnes Alevi 9b: Juta Altmets, Erik Arro, Elo Jõgi, Siiri Kaseorg, 
Krete Kiider, Egle Lõuk, Elis Ramst, Kertu Saar, Gettel Sink, Sandra Tiitson, Melissa Tuuling 9c: Ja-
na Smidt*, Martin Alas, Elisabet Arge, Elisa Avik, Anni Kadakas, Kristjan Kiirend, Kristin Liias, Epp 
Mänd, Häli Nelis, Karl-Kristjan Raik, Kerli Reinart, Piret Spitsõn, Aare Tuulik, Taavi Sonets, Kristii-
na Tänav, Maria Pihl, Silja Mägi  

II õppeperioodi väga hea ja hea 
õppeedukusega õpilased

* koondhinne ainult „5“. 1.kl. Koondhinne vaid „5“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea. 4.-9.kl. Koondhinne „5“ või 
„4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea. 2.-3.kl. Koondhinded „5“ või üks „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
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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.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

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:

Kui 2007. aastal läheb kõigil hästi, saab 
Taavist 3000. KG lõpetaja

Meie koolil on lähene-
mas 30. juubel. Senini on siin 
gümnaasiumi lõputunnistu-
se saanud 2911 õpilast, sel 
aastal lõpetava 29. lennu ni-
mekirjas 89. real on 12c klas-
si õpilane Taavi Põri. Nii et 
kui kõik läheb plaanipära-
selt ja kõik nimekirjas ees-
pool olijad jõuavad lõpuni 
– saab Taavist 3000. KG vi-
listlane.

KG 3000. lõpetaja kandi-
daat armastab füüsikat ja 
jõutõstmist, sõidab Hon-
da tsikliga ja puhub met-
sasarve. 

Taavi on sündinud 
01.08.1988, elab Orissaa-
re vallas Suur-Rahula kü-
las. Ema Jana on Tagave-
re algkool-lasteaia juhataja, 
isa Aarne on Kavandi masi-
naühistu esimees, õde Kad-
ri õpib SÜG-is. Kuressaa-
re Gümnaasiumi XIIc klassi 
reaalõppesuuna õpilane, I- 
IX klassini õppis Orissaare 
Gümnaasiumis. Taavi lem-
mikõppeaineks on füüsi-
ka, lemmikvaldkondadeks 
mehhaanika ja astronoomia. 
Edasiõppimisplaanides on 
esikohal Tallinna Tehnika-
ülikool. Klassikaaslaste ar-
vamus - tark, aga vahel vei-
di laisk.

Taavi hobide loetelu on 
mitmekesine. Muusika-ar-
mastus sai kinnituse muu-
sikakooli kiitusega lõpeta-
mise järel ja pärast IX klassi 
tuli tõsiselt kaaluda Tallinna 
Muusikakooli ja Kuressaa-
re Gümnaasiumi vahel. Ees-
ti Noorte Puhkpilliorkest-
ris puhub Taavi metsasarve 
siiani, tublimaks saavutu-
seks peab ta ise 2005.a. suvel 

Hollandis World Music Con-
testil saavutatud kuldmeda-
lit. Taavil on ette näidata ka 
mitu auhinnalist kohta üle-
eestiliselt puhkpillide kon-
kurssidelt. 

Tervet vaimu peab toit-
ma terve keha ja seepärast  
on ta “Rammumehe” klubis 
tegelnud jõutõstmisega juba 
aastaid. Paremad saavutu-
sed võistlustel jäävad mõne 
aasta taha, aktiivsest võistle-
misest on saanud hobi. Klas-
sikaaslased on nimetanud 
teda ka musklimeheks (176 
cm/ 78 kg).

Tähtsal kohal Taavi elus 
on ka 600cm3  tibukollane 
Honda tsikkel (Honda CB 
600f), mis soojemal ajal on 
igapäevaseks koolis käimise 
vahendiks, aga loomulikult 
tõmbab ka tüdrukute pilke. 
Klassiõdede arvamusi: Mu-
he mootorratturhiir, sõbra-
lik ja abivalmis; tsikliäss, kes 
naudib elu tsikli seljas.

Kas tänapäeva noored on 
eluga kursis?

Uurimaks, kas tänapäeva 
noor on ka eluga kursis, pidi 
allakirjutanu teda pisut pin-
nima.  

Selgus, et üheks kind-
laks kohaks, kust Taavi oma 
arvamustele tuge saab, on 
Raadio 2 igapühapäevane 
saade “Olukorrast riigis”. 
Parlamentaarse riigi jaoks 
ei pea ta presidendi ameti-
kohta väga oluliseks. Küll 
aga arvas, et demokraatiat 
on nappinud tema koduval-
las ning see on kaasa toonud 
majanduslikke probleeme. 
Euroopa Liiduga liitumist 
hindas paratamatuks, suhk-
rutrahvi aga peab poliitiku-
te apsakaks. Tuumajaama 
oleks Eestile ikkagi vaja. Sild 
mandriga on vähetõenäoli-
ne, aga võiks olla. Haridus-
süsteemi puuduseks peab 
valikute vähesust, õppida 

tuleb palju ebaolulist, igal 
juhul on KG-s valikuid roh-
kem kui mujal. Aga riigiek-
samite süsteem on normaa-
lne.  

Taavi seisukohtadele 
võib lisada, et klassikaaslas-
te arvates on ta ilusate nae-
rulohukestega sõbralik ja ak-
tiivne poiss, kes alati ka oma 
klassi eest seisab.

Taavi tulevikuplaanides  
on talu arendamine, pisut 
põllumaad ja metsaäri ka, 
aga eks pärast ülikooli pais-
tab täpsemalt. Muusika jääb 
hobiks.

Võib öelda, et KG 3000. 
lõpetaja on üks kena saa-
remaine poiss, kellest või-
vad rõõmu tunda nii kodu 
kui kool ja kellele võib pan-
na lootusi parema tuleviku 
osas. Taaviga ajas mitte-ai-
nult-koolist juttu

Maidu Varik, KG vilistlaste 
nimekirjas 67. real

Foto: Gert Lutter


