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Juht tänab
Tänan kõiki 10.,11. kl  

õpilasi ja juhendajaid õpeta-
jaid Riina Haljast, Karin Hüt-
sit, Ave Jõgi, Irina Mulenoki 
ja  Marje Pestit tubli osalemi-
se eest maakonna 10. -11.kl 
inglise keele olümpiaadil.

Merike Kivilo, 
võõrkeelte osakonna 

juhataja Kuressaare Gümnaasiumi etlejad 
olid Liivide luulekonkursil edukad

Kuigi tavaliselt tekitab 13 
ja reede inimestes kõhedust, 
võiks nii mõnigi õpilane pi-
dada seda kombinatsiooni 
eelmisest reedest, 13.april-
list enda õnnepäevaks. Ni-
melt korraldas sel päeval 
Saaremaa Ühisgümnaasium 
16. korda vendade Liivide 
luulekonkursi. Kuressaare 
Gümnaasiumil läks etlemi-
sel hästi, kuna meie kooli tu-
lid kolm väga olulist tiitlit: 
grand prix Hanna Martinson 
(juh. Eve Paomees), laureaat 
Heli Vaher (juh. Marit Tar-

kin), laureaat Tanel Ilmjärv 
(juh. Merle Rekaya). Lisaks 
saavutasid meie kooli kolm 
õpilast Sabine Suuster (juh. 
Eve Paomees), Mikk Aeg 
(juh. Merle Rekaya) ja Mikk 
Rajaver (juh. Merle Rekaya) 
žürii eripreemiad. Rõõm on 
tõdeda, et praegustele suu-
repärastele etlejatele on kas-
vamas tubli järelkasv, sest 
võistlustules olid ka 5a klas-
si tüdrukud Laura Oolup ja 
Liis Lepik, kes ei jäänud va-
nematele kaasvõistlejate-
le millegagi alla. Loodeta-

vasti andis etlemiskonkursil 
osalemine ja seal saavutatu 
abiturientidele väärt ideid 
laupäevaseks küpsuskirjan-
di kirjutamiseks ja Hannale 
häid emotsioone, et järgmi-
sel nädalavahetusel Alatski-
vil üleriigilisel vendade Lii-
vide luulekonkursil hästi 
esineda. Palju õnne kõikide-
le tublidele etlejatele ja suur 
aitäh teie juhendajatele!

Eve Paomees, 
eesti keele osakonna juhataja

Meie seekordsed preemiavõitjad. Foto: Gert Lutter

Õpilaste sünnipäevad

Epp Mänd 9C 19.04.
Riin Nõukas 5A 19.04.
Reet Paakspuu 12A 19.04.
Heleni Vilbas 7A 20.04.
Silvia Ranniit 11D 20.04.
Gert Tammel 3B 20.04.
Katrin Kane 2B 20.04.
Maris Alas 11F 20.04.
Anders Põld 9A 20.04.
Jaanis Väli 1A 20.04.
Herman Toom 12A 21.04.
Mari Saar 10A 21.04.
Martin Nõmm 10D 22.04.
Reelika Kask 8C 22.04.
Maarja-Linda Põld 10D 22.04.
Tanel Ilmjärv 12B 23.04.
Hiie Nõmm 12B 23.04.
Liina Salonen 4B 23.04.
Tiit Juulik 12A 23.04.
Sander Puppart 4A 24.04.
Anli Vanem 12A 25.04.
Kristo Ader 4A 25.04.
Laura-Liisa Perova 11C 25.04.
Raul Kaubi 11D 25.04.
Kadri Kolk 11C 25.04.

Töötajate sünnipäevad

Eha Põld 21.04
Genadi Noa 23.04.
Hilja Metsmaa 25.04.
Endel Tustit 25.04.
Inge Jalakas 25.04.*

Palju
õnne!

Vabariiklikul keskkon-
nalaste uurimistööde kon-
kursil sai Janno Tilk (8c) I k  
, Triin Jõgi (10a) III k ,  Jaana 
Kurgpõld ja Kristel Otsason 
(11a) ergutuspreemia. Kiitus  
Mari Pajussaarele (10a), Triin 
Lombile (10b) ja õpilaste ju-
hendaja õp. Sirje Keremele!
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10C tutvumas Kuressaare 
linnavalitsuse ja linnavolikoguga

11. aprilliks organiseeris 
Ellen Kask, meie klassijuha-
taja, meile Raekoja külastu-
se. Peale tunde kogunesime 
Raekoja fuajees ning seejä-
rel juhatati meid teisele kor-
rusele. Enamik meist oli seal 
esimest korda. Suundusime 
volikogu istungisaali, kus 
võtsime istet. Saal oli uhke, 
seal oli palju ruumi ja sein-
tel olid Kuressaare ajalugu 
kajastavad tahvlid. Kures-
saare linnavalitsuse ja linna-
volikogu tööd hakkas meile 
tutvustama Irene Valge, kes 
on  linnasekretär, linnavo-
likogu nõunik. Esmalt ava-
ti meile kohaliku omavalit-
suse mõiste, seejärel saime 
teada palju huvitavat linna-
volikogu ja linnavalitsuse 
kohta. Näiteks, et linnavo-
likogus on 21 liiget, nende 
seas esimees, kelleks on het-
kel meie kooli direktor Too-

mas Takkis; volikogus on 
8 komisjoni erinevate küsi-
muste arutamiseks; linna-
valitsus koosneb linnapeast 
ja neljast abilinnapeast; lin-
navalitsuses on 4 osakonda, 
mille juhtideks on abilinna-
pead. Hiljem saime istungi-
saalis rohkem ringi vaadata 
ja tutvuda Kuressaare linna 
ajalooga seinatahvlitelt. Sai-
me näha ka linnavolikogu 

esimehe, Toomas Takkise, 
kabinetti.

Kabinetti nähes jäi mul-
je, et austatud esimees ei vii-
bi eriti palju seal, aga eks tal 
ongi rohkem tegemist ja as-
jaajamist meie koolimajas. 
Täname Irene valget sõbrali-
ku vastuvõtu ja asjaliku tut-
vustuse eest!

Silver-Mikk Raik, 
�0C klass

Kirjandit kirjutas meie koolis laupäeval �73 abiturienti. Kümne teema hulgas kujunesid vaieldamatuteks 
lemmikuteks kümnes ja neljas teema. „Eesti mured on ka minu mured” - kirjutajaid 9. „Kirjutatud ja kirjutamata 
seadustest” - kirjutajaid 13. „Haridus – kas vahend või eesmärk?”- kirjutajaid 7. „Kõigel on hind, aga vähesel väär-
tus” - kirjutajaid 47. „Mida suudab avalik arvamus” - kirjutajaid 5. “Lõbusalt saeb inimkond oksa, millel ta istub”- 
(Mati Unt)” kirjutajaid 5. „Kunstiteosed, mis on muutnud mu ellusuhtumist”- kirjutajaid 13. „Meedia noore põlvkon-
na kujundajana”- kirjutajaid 14. „Rahvusriigi võimalikkusest 21. sajandil”- kirjutajaid 4. “Meie suurim ja hiilgavaim 
meistritöö on õigesti elatud elu (Michel de Montaigne).” - kirjutajaid 56. Foto Maidu Varik

Foto: Ellen Kask

Toimetaja 
veerg

Saen lõbusalt oksa, mil-
lel istun, sest kool on kunsti-
teos ja inimkonna hiilgavaim 
meistriteos, mis on muutnud 
mu ellusuhtumist ajal, mil 
rahvusriigid kaovad avali-
kust arvamusest hoolimata, 
sülitades meediast mõjutet 
kirjutamata seadustele.

Selle aasta kirjandi tee-
mad olid tõepoolest head. 
Igal teemal andnuks arutle-
da, tsiteerida, parafraseerida, 
kritiseerida, hüperboliseeri-
da, müstifitseerida, irriteeri-
da, epiteete epilleerida, sno-
bisme sorteerida, pikantsuse 
ja roppuse piiril žongleerida. 
Ja mitte ainult sellist kom-
potti nagu avalausesse tee-
madest kokku sai miksitud. 
Mul on seda praegu hea väi-
ta, aga kui manaksin endale 
kujutelma gümnaasiumi lõ-
petaja sisemisest hinge-elust 
– siis võib-olla ma seda nii 
kindlalt ei väidaks. Kõik ju 
ootasid, küpsuskirjand – tea-
dagi, pean näitama, et olen 
nüüd täidza küpse, valdan 
vabalt emakeelt, ei ropenda, 
olen palju lugenud, olen elu-
ga kursis, olen salliv, tahan 
maailmarahu, ei reosta, alko-
holist ja suitsust käin kaare-
ga mööda, toitun tervislikult. 
Eks ta ole, nende va riigiek-
samipunktide pärast peab 
oma tegelikku paleust ikka 
pisut salgama või seda pisut 
paremas valguses näitama ...

Aga muidugi on lõpukir-
jandi mõtted säilitamist väärt 
– selleks, et mõne aasta pä-
rast veenduda oma isiklikus 
arengus. Vähemalt osaliselt 
tunduvad need mõtted mõ-
ne aja pärast lapsikult naiiv-
setena, kultuuriliselt rumala-
tenagi. Aga nende peamine 
väärtus ongi see, et nad päri-
nevad elluastujalt Anno Do-
mini 2007, kogu selle Issan-
da loomaaia mitmekesisuses 
(KG-s 172 isendit!). Kõik see, 
mis tuleb hiljem - on juba tä-
naste abiturientide mõtete 
materialiseerumine. 

Koolist saab hariduse, 
mis on vahendiks eesmär-
kide saavutamisel, hind (rii-
gieksamipunktid) aga ei näi-
ta (harituse) väärtust – aga 
küllap ta midagi ikka näitab.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja
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Meie kooli talveaia saamisloost
ehk mis jäi ütlemata avapi-
dustustel . 

Talveaia esimese projek-
ti koostas üks Eesti tipparhi-
tekte Ain Padrik. Tema nä-
gemus oli tõepoolest väga 
efektne – kaarjas klaasfas-
saad sihvaka torniga pursk-
kaevu kohal, betoonist otsa-
seinad ilmestatud värviliste 
klaasavadega. Taimede osa 
oleks kujutanud endast I 
korruse koridori laiendust, 
akende asemel astmed alla 
rohelusse. 

Kuna aga mitmetel üp-
ris kaalukatel põhjustel seda 
ideed ellu viia ei saanud, siis 
projektbüroo A-Grupp OÜ 
projekteerija Jaan Laks pla-
neeris meie talveaiale veidi 
lihtsama väliskuju. Lõppva-
riandi plusspoolele võib kan-
da märgatavalt ruumikama 
istutuspinna, avarama käi-
gutee ja suurema basseini, 
samuti säilisid keldrikorruse 
aknad ja ülemisele platvor-
mile tekkis vahva puhke-
nurk.

Talveaia haljastusprojek-
te laekus lausa kaks - ühe 
koostas Vabariigi Presidendi 
aednik Edda Naarits ja teine 
valmis Räpina Aianduskoo-
li õpilase Liina Aviku prakti-
kaprojektina. Mõlemad hästi 
läbimõeldud terviklahendu-
sed ja eks nendest nüüd tai-
mekoosluse kujundamisel 
juhindumegi. 

Suurt innustust saime ka 
hästitoimivast Võhma Güm-
naasiumi talveaiast.

Veelkord tänud: Anne-
li Meisterson, Maarja-Linda 
Põld ja 10D!  Ja loomulikult 
kõigile neile õpilastele, õpe-

tajatele, kooli töötajatele ja 
sõpradele, kes meie talveae-
da ilusate taimedega on va-
rustanud! 

Lõpetuseks:  tahaksin vä-
ga loota, et kogu koolipe-
re meie kõige uuemat ruu-
mi ühiselt hoiaks, imetleks 
ja kaitseks. Kuidagi kurb on 
näha, kuidas mõni õpilane 
kohe ei taha õppida ilusa-
tes ruumides ega tunda uh-
kust uue mööbli üle, vaid 
üritab kõike inetuks muu-

ta või katki teha... Kindlas-
ti on igal pahateol ka nägi-
jaid, kes oma koolist rohkem 
hoolivad - üritage ka omalt 
poolt pahalasi korrale kut-
suda, et meie vastrenoveeri-
tud maja ka aastate möödu-
des sama ilus ja omanäoline 
välja näeks. Eks? 

Külli Mänd, 
haldusjuht

Foto: Gert Lutter

Reedel, 20 aprillil, kol-
mandal, neljandal ja viien-
dal vahetunnil (kell 10.45, 
11.45 ja 12.45) on kõigil meel-
div võimalus aulas kuulata – 
vaadata KG õpilaste üles-
astumisi võõrastes keeltes 
(vene, saksa, inglise). Tulge 
kohale!

Merike Kivilo, 
võõrkeelete ok juhataja

Neljapäeval, 19. april-
lil kell 18.00 toimub Kures-
saare Gümnaasiumi aulas 
abituuriumi lastevanemate 
koosolek, kus arutatakse 29. 
lennu lõpetamisega seotud 
küsimusi.

KG �9. lend

30. aprill on Kuressaare 
Gümnaasiumi õpilastele 
iseseisvate õppeülesanne-
te täitmise päev väljaspool 
kooli. Tunniplaanijärgseid 
tunde ei toimu.

Iseseisva õppetöö kor-
raldajad: 1) 1.-6. klassi-
des – klassijuhatajad koos-
töös aineõpetajatega 2) 7.-11. 
klassides – antud päeva tun-
niplaanijärgsed aineõpetajad

Iseseisvad õppeülesan-
ded selgitatakse ja märgitak-
se õpilaspäevikusse (1.-9. kl.) 
eelneva nädala, s.o. 23.-27. 
aprilli tundides.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Teated

Muna õpetab kana
 23. aprillil algusega kell 

13.00 toimub kooli aulas sot-
siaalteaduste osakonna tra-
ditsiooniline üritus “Muna 
õpetab kana”. Seekord koh-
tume meie noorte vilistlas-
tega MTÜ-st Hakes. Samu-
ti toimub olümpiaadidel, 
konkurssidel ja mitmesu-
gustel võistlustel (informiin, 
5.kl. maastiku-mäng, mega-
aju) hästi esinenud õpilas-
te ja võistkondade autasus-
tamine.

Oodatud on kõik huvili-
sed 5.-12.klassini kokkulep-
pel aineõpetajatega. Täpsem 
info ajalooõpetajatelt.

Tiiu Vöö, 
sotsiaalteaduste osakonna 

juhataja

Saaremaa school fashion show
06. aprillil oli Kuressaa-

re Kultuurikeskus tulvil mo-
ehuvilisi noori. Lavalaudadel 
astusid üles  kollektsioonid 
järgnevatel teemadel: fan-
taasia, kübermaailm ja Eesti 
mustrimix. Kolme võimaliku 
teema vahel osutus enim po-
pulaarsemaks fantaasia.

Võistlustules oli 35 kol-
lektsiooni üle maakonna.

KG tulemused: grand  prix 
- Katrina Kaubi  (11f) kollekt-
sioon “Paelumine“. 

Noorem vanuseaste: 3. 
koht – Hanna-Maria  Kahju, 
Merilin  Heinsoo, Laura Kil-
landi  (8b) “Vahest ju võib”. 

Vanem vanuseaste: 2.koht 
- Kerli  Koovisk (11a) “Sweet 
summer”,

Eripreemiad: parim  

meesmodell – Siim Mari-
puu  “Sweet summer”, pa-
rim  naismodell – Liina Sepp 
“Paelumine”, parim  make 
up – kehamaalingud  kollekt-
sioonis „Lilleline elumüstika 
“, autorid Kaisa Tooming ja 
Mari-Anne Pregel (10a)

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Reedel, 20. aprillil kell 
13.00 kooli aulas 12.klasside 
Tutipäeva aktus.

Anneli Meisterson, 
huvijuht
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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:

Põnev kogemus
Esimene kohtumine kir-
janikuga!

Teisipäeval, 3. aprillil 
avanes soovijail võimalus  
kohtuda Saare Maakonna 
Keskraamatukogus laste-
kirjanik Jaanus Vaiksooga. 
Ka meie kooli 3b, 4a ja 4b 
klass otsustasid kasutada 
võimalust oma silmaga nä-
ha kirjanikku. Mõned tähe-
lepanekud 4b õpilastelt.

Meie klassi ja 4a klas-
si õpilased nägid kirjanik-
ku esimest korda. Jaanus  
Vaiksoo on neljakümne 
aastane. Arvasin, et ta on 
vanem. Ta on kirjutanud 
kaheksa raamatut, nende 
hulgas ka aabitsa. Arvan, 
et ta on väga tark inime-
ne, sest ta oskab raamatuid 
kirjutada. Kirjanik rääkis 
meile, kuidas tal raamatu 
kirjutamiseks mõtted tu-
levad ja kuidas ta kirjani-
kuks hakkas. Raamatuko-
gus olid välja pandud kõik 
kirjaniku raamatud ning 
aabits, mida saime ka vaa-
data Marek Kesküll

Ma sain teada, et ta 
teeb lasteekraani saadet  
„Saame kokku Tommi juu-
res”. See oli  suur üllatus, 
et J. Vaiksoo on kirjuta-
nud aabitsa ja  kirjutab ka 
luuletusi. Selles luuletus-
te raamatus  olid  nii nal-
jakad luuletused. Uudi-
seks oli ka see, et J.Vaiksoo 
on eesti keele õpetaja. Pea-
le kohtumist said mõned 
soovijad endale kirjaniku 
autogrammi. Sissel-Maria 
Mägi

Kuigi algul tundus kõik 
väga igav, siis nüüd ma ar-
van, et lähen teinekordki 
kirjanikuga kohtuma. Jo-
han Vahter

Õpilaste mõtted kogus 
kokku õpetaja Sirje Mehik

Jüripäeva teatejooks

Reedest ja 13. kuupäevast...
Kunagi ei tasu mõelda, 

et selline tähelepanuväärne 
päev lihtsalt niisama möö-
da läheb... Nii ka Kuressaa-
re Gümnaasiumis, kus ilusal 
kevadisel õhtupoolikul nii 
umbes kella nelja paiku, kui 
inimeste mõtted juba soo-
tuks koolist eemal olid, lõh-
kes IV korruse A-tiiva WC-s 
veeühendus. Ilmselt paugu-
ga, kuid kuna enamik õpi-
lasi-õpetajaid juba lahkuda 
olid jõudnud, ei märganud 
õnnetuse tegelikku algust 
keegi. Ja nii see vesi muud-
kui voolas ja voolas, otsides 
ehituskonstruktsioonides 
pragusid, kust rõõmsalt alla-
poole immitsema hakata.

Selleks ajaks, kui upu-
tust märgati, tilkus vett juba 
II korruse koridori laest ning 
ega torustiku sulgemine siis 
koheselt veevoolu peatanud. 
Oma osa said nii I korrus kui  
garderoob, sest gravitatsioo-
ni vastu ei saa ju keegi.

Õnneks oli sel hetkel koo-
lis hulk tublisid inimesi, kes 
julgelt uputusega võitlusse 
asusid. Suur aitäh teile - Vir-
ve Vahter, Tatjana Kivi, Eha 
Põld, Leili Võrel, Arkadi Kli-
mov ja Inge Raidma!

Jääb üle veel tänada ka 
kohalikku Ülemiste Vana-
kest alias Talveaia vetevai-
mu, kes sellel õnnetusel [ei 
tea kas ikkagi väike kätte-

maks talveaia valmimise 
eest :)] öisel ajal juhtuda ei 
lasknud, sest siis oleksid ta-
gajärjed olnud ettearvama-
tud. Tänud ka ehitusfirmale 
Primus PR, kes parandustöö 
kiirelt ette võttis!

P.S. neile, kes veel eba-
usklikud polegi: samal saa-
tuslikul kuupäeval läks kat-
ki ka kooli paljundusmasin 
ning esmaspäeva hommi-
kuks oli üles öelnud venti-
latsioonisüsteem... Loode-
tavasti on selle õppeaasta 
õnnetuste limiit nüüd täis 
saanud.

Külli Mänd, 
haldusjuht

II ülelinnaline võimlemisfestival
Pühapäeval, 15. aprillil 

toimus Tiiu Haaviku eest-
vedamisel Saare maakonnas 
tegutsevate võimlemis- ja 
liikumisrühmade II võimle-
misfestival/konkurss “Hea 
rüht kõigile”. Osaleda võisid 
kõik maakonnas tegutsevad 
võimlemis- ja liikumisrüh-
mad kõikides vanuseast-
metes. Omaloominguliste 
kavade puhul võisid osa-
leda mistahes koolide, las-
teasutuste jne. juures moo-
dustunud lastegrupid. KG 
huvikool “Inspira” tantsu-
osakonna tantsijad olid väl-
jas kõigis vanuseastemetes. 

Ära toodi 5 kuldauhinda ja 1 
hõbeauhind. Kõigi auhinna-
tud kavade autoriks oli õpe-
taja Kerstin Mandel. Täna-
me õpetaja Kerstin Mandelit 

õpilaste hea juhendamise 
eest ning kõiki tantsijaid 
eduka esinemise eest!

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja

Esmaspäeval, 23. aprillil, 
toimub klassidevaheline teate-
jooks.

Klassi võistkonnas jookse-
vad 4tüdrukut ja 4 poissi.Dis-
tantsid T-500m, P-800m. Start ja 
finiš tervisepargi stardipaigas.

16.00 5.-7. klassid, 16.30 8.-9. 
klassid, 17.00 10.-12. klassid.

Võitjatele võistkondade-

le auhinnad igas klassigrupis. 
Loosiauhinna võimalus igal 
jooksjal.

Jüripäevast veel.
Kes enne jüripäeva rauda 

maast levab, on selle aasta sihes 
terve nagu raud. Karja.

Jüripäeval kaegu karjus, kui 
susi johus karja tulema, üle ku-
ra õla soe soitu, sis om näta, 

kuis Jüri istus soe sälan, tulis-
te  päitse pään, suitse suun, suu 
ammule,võtta ei saa ütegi voo-
nakest. Vastseliina või Setu.

Kes jüripäeval jookseb, tu-
gevdab kindlasti oma tervist. 
Head jooksmist!

Endel Tustit, 
kehalise kasvatuse õpetaja


