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Kes meie kooli külas-
tasid ja mida nähtust 
arvasid? Lk. 3

On viimane aeg re-
gisteerida tütarlaste 
korvpallivõistlustele! Lk. 4

KG võidutses mate-
matemaatikaolüm-
piaadil, hurraa!

Õpilaste sünnipäevad

Marii-Liis Tulk 9B 07.02
Kristi Orb 11B 07.02
Age Antonenko 7B 07.02
Sanna Vahter 8B 08.02
Indrek Etverk 1B 08.02
Maria Pihlas 4A 08.02
Karl-Romet Uljas 2A 08.02
Kertu Laasma 6A 08.02
Eliise Maripuu 1A 09.02
Anli Luup 6B 10.02
Kristo Kask 4A 10.02
Kaari Uus 9C 10.02
Kaisa Silluste 7B 11.02
Tiina Sõber 12D 11.02
Eigar Toop 12B 11.02
Kristiina Lõoke 12B 12.02
Bret Rand 11D 12.02
Andres Opp 7A 13.02

Töötajate sünnipäevad

Kaja Puck 07.02

Juht tänab
Aitäh algklasside solisti-

de lauluvõistluse “KG Lau-
lulind 2008” korraldajate-
le ja juhendajatele - Veikko 
Lehto, Laine Lehto, Helle 
Rand, Mai Rand, Pilvi Karu. 
Tänusõnad kõikidele tubli-
dele esinejatele ja tehniliste-
le abistajatele :)

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Tänan kõiki matemaa-
tikaolümpiaadil osalenud 
õpilasi ja neid ettevalmista-
nud õpetajaid Reet Välisso-
ni, Sirje Mehikut, Kristel Sa-
lumaad, Ariita Seppa, Asta 
Kuuseokka ja Signe Vahka-
lit.

Piret Paomees, 
matemaatika osakonna 

juhataja

Sünnipäevad

Suuskadega mägesid vallutama

KG 8. klasside õpilased 
sõidavad taas nädalaks 
Lõuna-Eestisse õppe- ja 
suusalaagrisse

10. veebruari hommikul 
kell 5.00 alustavad meie koo-
li 8. klassid sõitu talvisesse 
Lõuna-Eestisse suusaspor-
ti tegema. Seekord viiakse 
laager läbi Kurgjärve Spor-
dibaasis. 

Suusa- ja õppelaager toi-
mub juba  3. aastat järjest. 
Ürituse tulemusel  on nii 
mõnigi õpilane muutnud 
oma suhtumist koolikohus-
tuste täitmisel ja seda loo-
mulikult paremuse suunas. 
Kui laagrisse sõidavad sõna 
otseses mõttes „ettearvama-
tu käitumisega tegelased“, 
siis tagasi tulevad sealt juba 
veidi teistsuguse mõtlemise-
ga inimesed. Eelnenud laag-
ris osalenud õpilaste põh-
jal võib öelda, et nad teeksid 
ükskõik mida nii enda, oma 
vanemate või kooli heaks, et 
järgmisel aastal jälle laagris-
se pääseda. 

Suusa- ja õppelaager si-
saldab nii suusaspordi kui 
ka aktiivõppemeetoditel põ-
hinevat õppetööd. Laag-
ri hommikupoolikutel kü-
lastatakse Võru maakonnas 
olevaid tähtsamaid muu-
seume, Suurt Munamäge ja 
eestlust propageerivat Met-
savennatalu ning täidetak-
se kuuldu-nähtu põhjal ai-
neõpetajate poolt koostatud 
töölehti, mille eest saadak-
se ka vastavasse õppeaines-
se hinne. Pärastlõunastel 
tundidel tegeletakse suu-
satamisega. Õpilased jaga-
takse vastavalt taseme järgi 
gruppidesse: algajad ja eda-
sijõudnud. Videotreeningu 
meetodit kasutades võetakse 
kõik suusatunnid videolin-
dile ning päeva lõpus tehak-
se kokkuvõte, kus arutatak-
se läbi õpitud tehnika, selle 
vead ning vigade parandus. 
Viimasel laagripäeval toi-
mub õpilastele suusatamises 
nii teoreetiline kui ka prakti-
line arvestus. 

Vabal ajal saavad õpi-
lased võimaluse tegeleda 
Kurgjärvel pakutavate ak-
tiivtegevustega. Viimasel 
laagriõhtul kohtutakse Rõu-
ge põhikooli õpilastega ning 
korraldatakse ühine mängu- 
ja discoõhtu. 

Tagasi tullakse Kures-
saarde sõbrapäeval, 14. 
veebruaril umbes 19.45 pai-
ku. Nii et kõik peaksid jõud-
ma ka nädal aega eemal ol-
dud sõpradega kohtuma.

Suusa- ja õppelaagri toi-
mumist toetavad Kuressaare 
Linnavalitsus, kohalik Kul-
tuurkapitali ekspertgrupp, 
Hasartmängumaksu nõu-
kogu, KG Sihtasutus, Ku-
ressaare Gümnaasium, lap-
sevanemad ning tasuta 
praamisõidu teeb Saaremaa 
Laevakompanii.

Head pidamist!

Inge Jalakas, 
spordi- ja tantsuosakonna 

juhataja

Tänud õpetaja Elle 
Jurktatam´ele kunstikonkur-
si „Ruumiline taies“ korral-
damise eest ning kõikidele 
tublidele osalejatele!

Raili Kaubi, 
kunsti ja käsitöö osakonna 

juhataja
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IKT, kas see hammustab?

IKT, mis see on? Info- ja 
kommunikatsioonitehno-
loogia. 

Neljapäeval, 31. jaanuaril  
külastasid Kuressaare Güm-
naasiumi Tallinna IKT nõu-
kogu liikmed ja 2 Tallinna 
IKT tulevikukooli projekti-
rühma esindajad, kes pea-
vad kandvaid plaane looma 
ja sobitama ka teistele hari-
dusasutustele. 

Tutvuti meie kooli info-
tehnoloogiliste võimaluste 
kasutamisega. Nimelt loob 
erinevate meetmete kasu-
tuselevõtt soodustava mõju 
haridusele ja igapäevaelule, 
tuues kaasa uusi võimalusi 
täiendada teadmisi, levitada 
informatsiooni ning harida 
inimesi. Toimunud semina-
ril tutvuti kiipkaardisüstee-
mi (sööklas, raamatukogus), 
veebipõhise tööplaani ja juh-
timisinfo, klassiruumivälise 
õppe ning e-ringipäevikuga. 

Tallinna Linnavalitsuse 
hariduskorraldusteenistuse 
üldhariduse osakonna juha-
taja ning IKT nõukogu liige 
Viivi Lokk soovitab soojalt 
meie kooliperel lähemat tut-
vust teha tulevikukoolipro-
jekti võitjate Tallinna Reaal-
kooli ja Tallinna Lilleküla 

Gümnaasiumi  IKT-süstee-
midega.

IKT koolielus
Mitmete harjumuslike 

asjade korraldamine tun-
duks praegu lausa võima-
tu, kui ei KASUTATAKS in-
fotehnoloogilisi vahendeid. 
IKT on suurepärane vahend 
koolisüsteemi täiendami-
seks/TOETAMISEKS. An-
neli Kesksaar, kes on Liiva-
laia Gümnaasiumis õpetaja, 
märkis tabavalt: „Ei oskaks 
ilma IKT-ta hakkama saada. 
Kas see üldse oleks võima-
lik?“ Tallinna Ühisgümnaa-
siumi infojuht Mart Abro 
leidis samuti, et see on kõik! 
Tallinna Lilleküla Gümnaa-
siumi õppealajuhataja Anu 
Luure sõnas: „Kogu õppetöö 
on kaudselt seotud IKT-ga ja 
see omab suurt tähtsust hari-
duse omandamisel.“ Tallin-
na Reaalkooli infojuht Vei-
ko Somelar pidas oluliseks: 
„Tegemist on pöördumatu 
protsessiga, mis tähendab, et 
üha rohkem ja rohkem õppe-
materjale on seotud IKT-ga.

„Selline tunne, nagu ei 
oleks enam Eestis!“

Kõik intervjueeritavatest 
olid üksmeelel, et tegu on 

tubli ning eesrindliku koo-
liga. Heaks küljeks nimeta-
ti elektroonilist tööplaani ja 
kaardisüsteemi. „Selline tun-
ne, nagu ei oleks enam Ees-
tis“ lisas Anneli Kesksaar. 
„Kindlasti on Tallinnas neid 
koole, mis on vähem arene-
nud kui teie kool,“ märkis 
Mart Abro.

Ikka edasi, ikka edasi

Teaduse avarused on pii-
ritud ja seda saab arenda-
da. Mainitud said ka mõned 
näpunäited edasipüüdle-
miseks. Mart Abro soovitas 
veidi rohkem rõhku panna 
teavitussüsteemile ning Vei-
ko Somelar lisas, et seniseid 
plaane tuleks edasi arenda-
da. 

IKT ei hammusta ja on 
igati turgutav nüanss õppi-
mise toetamisel, täiustumi-
sel.

Laura-Liisa Perova, 
��C  klass

Foto: Gert Lutter

Päev lasteaia töötajatega
30. jaanuaril olid meil kü-

las Kuressaare lasteaedade 
juhatajad ja õpetajad.

Päev algas aulas, kus 
tervituseks laulsid esimes-
te klasside õpilased. Laste-
aia juhatajatel ja õpetajatel 
oli võimalus külastada ühte 
esimese klassi tundi ja näha, 
kuidas nende kasvandikud 
on kooliga harjunud.

Koolijuht Toomas Tak-
kis ja õppealajuhataja Anu 
Saabas tutvustasid külalis-
tele meie kooli. Päev lõppes 
vestlusringiga, kus arutasi-
me edaspidise koostöö või-
malusi.

Ülle Jasmin, 
AB KOOLI juht

Kolmapäeval, 30.0�.�008, 
külastasid kooli ja �. klas-
side tunde linna lasteaeda-
de juhatajad ja õpetajad.

Tänan Ülle Jasminit, Rai-
na Rääpi, Inga Engsot, Anu 
Saabast ja Toomas Takkist ja 
kõiki, kes ürituse organisee-
rimisele ja läbiviimisele kaa-
sa aitasid.

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna  

juhataja  

Juht tänab

Lühidalt

Tänan kõiki muusika ai-
neolümpiaadil osalenud õpi-
lasi ja nende juhendajaid Mai 
Randa ja Laine Lehtot. Tä-
nan Helle Randa komisjoni 
töö juhtimise eest. 

Tänan kõiki algklassi so-
listide konkursi korraldami-
sel abis olnud muusikaõpe-
tajaid ja klassiõpetajaid.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

KG panus Eurovisioonil 
�008

Jällegi on hea meel tõ-
deda, et eurolauluvõistluses 
osalesid ka sel aastal meie 
kooli tublid vilistlased - saa-
test Kaks Takti võitjana väl-
junud Margus Vaher (24. 
lend) esines koos superstaa-
riks pürginud Luisa Värgi-
ga ning Marvi Vallaste (25. 
lend) astus lavalaudadele 
koos “sõdurpoisi” Kristjan 
Kasearuga. KG eurovisio-
neerib :)

Renate Pihl
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KG vilistlane Riigikogu saadik Indrek Saar rääkis ühiskonnaõpetuse tunnis Riigikogu tööst ja sotsiaalde-
mokraatiast. Abituriendid tundsid huvi, kuidas sünnib soov pääseda “suurde” poliitikasse. Foto: Maidu Varik

Kurikad, rõngad, lindid... 
Neljapäeval, 31. jaanuaril 

toimus Kuressaare Gümnaa-
siumis 5.-12. klasside  võim-
lemisvõistlus, kus seekord 
oli kohustuslik kava vahen-
diga. Kokku osales 11 grup-
pi, millest 2 olid poiste oma. 
6. klasside seas sai preemia 
lindikava eest 6A klass ja 
poistekava preemia 6B klass. 
8.-9. klasside seas tulid võit-
jateks 8B klass, kelle kavas 
oli kasutatud palli, linti ning 
rõngast. 2. kohale tulid 8A 
klassi võistlejad, kelle ka-
va oli tõeline värvidemäng, 
ning auväärne 3. koht kuu-
lus 9B klassile. Kõige roh-
kem oli osavõtjaid gümnaa-
siumiosas ja just 11. klasside 
seas. 1. koht kuulus nii pois-
te kui tüdrukute võimlemis-
kavade puhul 11E klassile, 
tüdrukutel oli tants punas-
te lintidega ning noormees-

tel “mehed mustas” matiak-
robaatika.

 2. ja 3. kohta jäid jagama 
11F ja 12F klass.

Žüriisse kuulusid Sirje 
Metsküll, Inge Jalakas ja Tii-
na Käen. Poisse hindasid Jo-
hannes Kaju ja Gabriel Sepp. 
Võistluse korraldaja sõnul 

hinnati kõige rohkem just 
vahendi kasutamist ning se-
da, kas vahendit kasutatakse 
kogu kava vältel. Palju õnne 
kõigile võitjatele!

Ann Külaots ��D klass, 
Iti Padar ��A klass, 
meediakursuse töö

Foto: Iti Padar

Registreerimine kooli meistrivõistlustele tütarlaste korvpallis
Registreerimine kestab 
kuni 8. veebruarini.

Osa võivad võtta kõik 
Kuressaare Gümnaasiumis 
õppivad  9.- 12. klassi tütar-
lapsed oma klassi võistkon-
na koosseisus. Mängud toi-
muvad alates 13. veebruarist 
2008.a. kolmapäeviti kel-

la 16.00 alates kooli võim-
las. Mängude algus on kell 
16.00, 17.00 ja 18.00. Mängu-
de kohta  koostatakse võist-
luste ajakava,  mis pannakse 
välja teadetetahvlile võim-
la uksel  ja avaldatakse koo-
li ajalehes.

Igas võistkonnas võib ol-

la kuni 10 mängijat.
Kohtumine koosneb 4 

veerandajast. Iga veerand-
aeg kestab 6 minutit. Iga 
klass on kohustatud tule-
ma  mängule 1 kohtuniku-
ga.  Kui kummalgi klassil ei 
ole kohtunikku, siis mängu 
ei toimu. Registreerimine 

kas oma kehalise kasvatuse 
õpetaja juures või aadressil 
sirjem@oesel.edu.ee kuni   
8 .veebruarini! Kiirustage! 
Siiani on ennast registree-
rinud 11B,11F, 11C ja 12A 
klassid.

Sirje Metsküll, 
korraldaja

Lühidalt
Klassiõpetajate õppepäev 
Muhu Põhikoolis

30. jaanuaril peale 3. tundi 
asutasid 3 klassiõpetajat Sir-
je Mehik, Reet Välisson,Ruth 
Jasmin, logopeed Leelo Laus 
ja sotsiaalpedagoog Maret 
Martinson ennast kibekähku 
teele, sest kell 11.oo oli va-
ja olla Vanalinna Kooli ees, 
kust siis sõideti ühise bussi-
ga Muhusse klassiõpetajate 
õppepäevale. Juba bussisõi-
dul jõudis kolleegidega kii-
remaid uudiseid vahetada.

Muhu põhikoolis võttis 
meid vastu ikka nooruslik 
direktor Senta Room ja saalis 
saime osa Muhu kõige noo-
remate õpilaste esinemisest. 
Muhu klassiõpetajad tutvus-
tasid enda ja oma abiliste (lo-
gopeed, parandusõppe õpe-
taja jt) tööd.

Seejärel tegime jalutus-
käigu hästi hoitud ja tehni-
liselt hästi varustatud kooli-
ruumides.

Emotsionaalse ja hinges-
tatud esinemisega haaras 
meid mõtlema sotsiaalpeda-
goog Evi Männik. Saime tea-
da, et 4 temperamenditüüpi 
on juba O.Lutsu „Kevades“ 
väga selgelt esindatud ja näi-
dete põhjal saime veelkord 
kinnitust, kui tähtis on arves-
tada õpilaste temperamendi-
tüüpe.  

Päev lõppes rukkilillede 
voltimisega, õpitud oskusi 
saab enne vabariigi aastapäe-
va kooli koridorides kindlas-
ti näha. Ise õpilase rollis olles 
mõistsime, kui raske on õpi-
lasel teinekord kiires tempos 
püsida või kui tähtis on sõb-
ra abi.

Jäime päevaga rahule ja 
loodame, et heatahtlikkus ja 
hoolivus aitavad meil töös 
olla edukamad.

Leelo Laus, 
KG logopeed

Meie KG, 6. veebruar 2008
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Meie emotsioonide juured
Neljapäeval, 31.jaanuaril 

toimus järjekordne KG See-
niorkooli loeng lastevanema-
tele teemal “Meie emotsioo-
nide juured”. Lektoriks oli 
doktor Viigi Viil, kelle nimi 
ei ole kindlasti võõras ühele-
gi lapsevanemale.

Kui algul võis kutse pealt 
lugeda, et juttu tuleb toime-
tulekust ja suhtlemisest teis-
melise kooliõpilasega, siis ju-
ba esimeste minutute jooksul 
võis aru saada, et loengu mõ-
te on palju sügavam.

Lektor jõudis oma paa-
ritunnise loenguga hõlmata 
mitmeid teemasid, nagu kui-
das paremini aru saada  noo-
rest inimesest, miks arvesta-
da tema isikupäraga, kuidas 
tunda oma keha ja juhtida 
emotsioone, harjutused keha 
“elektrisüsteemi” sisselülita-
miseks. 

Kui mõelda kui palju on 
intelligentsuse alaliike, mil-
lest tuleneb meie arusaam 
ja käitumine. Kui me seda ei 
tea ja ei oska arvestada, siis 
ei mõista me end ise ja  teise 
inimese käitumine jääb mei-
le arusaamatuks. Tegelikult 
pani see jutt järele mõtlema, 
millised vanemad meie ole-
me ja kas me oskame oma las-
test aru saada ja õigeid nõu-
andeid neile anda. Mulle kui 
õpetajale jäi hingele mõte, 
millele olen ka varem mõel-
nud, et meie kooliprogramm 
ikka õpilaste eripära suurt ei 
arvesta, kõik peavad  ühte-
moodi põhikooli omandama, 
kõik ühtedesse raamidesse 
mahtuma. Nii võime mõnele 
lapsele oma üheste nõudmis-
tega tõsise  ebameeldiva koo-
litee kujundada.

Suurt huvi tekitasid vane-

mates integratsiooniharjutu-
sed. Viigi Viil tõestas mõne 
vabatahtliku peal, et inime-
se keha on “elektrisüsteem”, 
mida on võimalik kindlate 
harjutustega sisse lülitada. 
Sellised    harjutused võimal-
davad parandada koordinat-
siooni, hingamist, kesken-
dumist ja kindlasti aitavad 
õpilastel materjali omanda-
mist. Ei ole kahtlust, et selli-
sed teadmised kuluksid ära 
igale lapsevanemale, peda-
googile ja õpilasele endale. 

Suur aitäh lektorile ja 
loengu korraldajale Ellen 
Kasele huvitava ja kasuliku 
loengu eest.

Maren Asumets, 
lapsevanem ja klassijuhataja 

ühes isikus

Selgusid ruumilise taiese võitjad

Tänavuse taiese teema 
oli “Variatsioonid kuubiga”.
Autasustamine toimus kol-
mes vanusegrupis ja tule-
mused olid järgmised:

4.- 6. kl. 1. Hedi Kere-
me ja Joanna Kajak 5.b kl. 
“Kiizu”, 2. Laura Põder 
ja Kristin Soon 5a kl.”Roo 
kuup”, 3. Eliis Mets ja Jo-
hanna Maripuu 4a kl.”Aasa 
kuup”. Tublid olid ka 4.b kl. 
õpilased Laur Merisalu, Gert 
Tammel ja Madis Pajussaar, 
kes meisterdasid valmis uh-

ke “Muti maja”.
7.- 9. kl. 1. Lisette Toplaan 

ja Margot Väli 7.a kl. “Sõbra-
päeva kingitus”, 2. Mare- Li 
Aavik, Rutt Tarus ja Elina 
Kadaja “Toybox”, 3. Kaisa 
Silluste, Maris Kõrgesaar ja 
Gristi Adrat “Kingikuhi”.

10. - 12. kl. 1. Triin Not-
ton, Piret Spitsõn ja Elin Ligi 
10.a kl.”Püramiid kuubis”, 
2. Meike Mägi, Katri Kask ja 
Kaupo Saar 11.c kl. “Õppi-
mine  kuubis”, 3. Marii Jõe-
veer, Kertu Saar ja Siiri - Liis 

Metsmaa “Modernne heina-
kuhi”.

Kõikide vanuserühmade 
võidutööd saavad eksponee-
ritud ka kevadisel maakond-
likul õpilastööde näitusel. 
Aitäh kõigile osavõtjatele 
huvitavate tööde eest. Jätku-
gu teil ka edaspidi tahtmist 
ja indu end proovile panna.

Elle Jurkatam, 
kunstiõpetaja

 Foto: Gert Lutter

KG võidutses!
Kustuta igast arvust üks 

number nii, et alles jääv arv 
oleks võimalikult suur ning mõ-
ne naturaalarvu ruut: 362; 649; 
316

Sellele ning paljudele 
teistele ülesannetele pidid 
Tartu rahu aastapäeval vas-
tuse leidma 146 noort mate-
maatikahuvilist õpilast üle 
Saaremaa, sest toimus Eesti 
55. matemaatikaolümpiaadi 
piirkonnavoor. Võistlustules 
oli ka 23 KG vaprat õpilast. 

Sellel aastal läks edukalt 
meie gümnasistidel. Nimelt 
igast klassist sai KG vähe-
malt ühe „medalikoha“.

Kõige edukamad olid 11. 
klasside esindajad. Esime-
se koha 9 võistleja hulgas sai 
Uku-Rasmus Lind. Kolman-
da koha sai Maris Tustit ja 
neljanda Urmo Saar. 

10. klasside arvestuses 
saavutas Alan Väli teise ko-
ha ja Mare Kiider jäi jagama 
3.-5. kohta. Võistlejaid kok-
ku oli 12.

12. klassidest esindas 
ainsana KG-d Marko Elli 
ja saavutas seal auhinnalise 
kolmanda koha. Kohal oli 4 
võistlejat.

Tublid osalejad olid ka 
Rauno Rüütel 10. klassist ja 
Karin Kilumets 11. klassist. 

Põhikooliosas oli igas 
klassis võistlejaid rohkem, 
kuid häid tulemusi saadi 
siiski.

5. kl võistles 29 õpilast 
ning parima KG tulemuse 
sai Priidu Saart, kes jäi jaga-
ma 7.-9.  kohta. Väga tublid 
olid ka Henri Kaljulaid, Mir-
jam Tenno ja Karl-Martin 
Lember.

6. kl võistles 24 õpilase 
seas Riin Nõukas, kes sai 6. 
koha. Väga tubli oli ka Va-
hur Varris.

7. kl 21 osaleja seas jäi 
Kaisa Silluste jagama 8.-9. 
kohta. Tublid olid ka Johan-
na Sepp, Mihkel Aavik ja 
Steven Sullakatko. 

8. kl 23 osaleja seas saa-
vutas KG ainsa esindajana 
Livia Matt 4. koha. 

9. kl 23 osaleja seas sai 
Jorgen Holm 8. koha ja Kris-
ti Kandima 10. koha. Tublid 
olid ka Triinu Valge ja Jan-
no Tilk. 

Piret Paomees, 
osakonnajuhataja
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KG Laululind 2008 on Kristina Liiv
Pühapäeval, 3.veebruaril 

toimus meie kooli aulas ju-
ba traditsiooniline Kuressaa-
re Gümnaasiumi algklasside 
lauluvõistlus. Kokku osa-
les 27 andekat ja omanäo-
list noort solisti 1.-4. klassini. 
Poolteise tunni vältel lauldi 
aastaaegadest, jõuludest, lin-
dudest-loomadest, lumest, 
kodust, loodusest, õpetajast 
ja veel paljust muust. Lau-
le aitasid esinemisküpseks 
harjutada muusikaõpetajad 
Helle Rand, Mai Rand, Pilvi 
Karu ja Veikko Lehto. Üritu-
se läbiviijateks-teadustaja-
teks olid 11e klassi õpilased 
ja praeguseks juba teenekad 
„laulumaiad“ Tuuli Rand ja 
Kaia Jalakas. Tublisid laulu-
lapsi hindas žürii koosseisus 
Mari Ausmees, Laine Lehto 
ja Renate Pihl.

Tänavuse aasta Grand 
Prix` ja tiitli KG Laululind 
2008 pälvis 4a klassi õpilane 

Kristina Liiv. Mälestuseks 
sellest võistlusest jäi Kristi-
nale kaunis maal, mille loo-
jaks 6b õpilane Sigrid Vinn. 
Teised auhinnalised kohad 
jagunesid alljärgnevalt:

1.-2. klass: 1. koht Kate-
riine Püüa 2b, 2. koht Karl 
Jõgi 1b, 3. koht Triine Pup-
part 3a.

3.-4. klass: 1. koht Mee-
ri Martinson 4b, 2. koht 
Raili Ots 4b, 3. koht Sanna 
Marcelle Ots 3b.

Žürii andis välja ka hul-
galiselt eripreemiaid:

Gätriin Nuut – armsa esi-
tuse eest, Eliisa Laur - emot-
sionaalse esituse eest, Triin 
Lõhmus - ilmekuse eripree-
mia, Greete Paakivi – tule-
vikulootuse preemia, Anna-
bel Tanila – emotsionaalse 
esituse eest, Claudia Rahnel 
– vaba esituse preemia, Kett-
li Tamm – talvemeeleolu 
loomise eripreemia, Hanna 

Tammel – julge alguse pree-
mia, Chrisanne Prei – selge 
esituse eest, Sandra Pilter – 
ilusa hääle preemia. 

Algklassiõpetajate lem-
mikuteks osutusid 1.-2. klas-
sist Karl Jõgi, Kristjan Mäe-
ots ja Triin Lõhmus ning 
3.-4. klassist Karolin Kärm.

Publiku lemmiku tiit-
li pälvisid 1.-2. klassidest  

KG võidutses maakondlikul muusika-
olümpiaadil - palju õnne võitjaile!

Laupäeval, 2. veebrua-
ril KG-s toimunud piirkond-
likul muusikaolümpiaadil 
osalesid KG ja SÜG-i kuuen-
dikud-seitsmendikud ning 
gümnasistid. 

Põhikooliastmes võidut-
sesid KG õpilased -  I ko-
ha saavutas Jane Kaju 6a 
(juh. Mai Rand), II koha Ai-
li Allas 6a (juh. Mai Rand) 
ja III koha Helena Pihlas 7b 
(juh. Veikko Lehto), güm-
naasiumis saavutas I koha 
Kaia Oidekivi 11f (juh. Mai 
Rand), II koha Britta Vir-
ves (SÜG, M.Ausmees) ja 
III koha Mariin Ling (SÜG, 
M.Ausmees). 

Lisaks esikolmikus-
se jõudnud õpilastele esin-
dasid meie kooli veel Kris-
ti Sink 7b ja Martin Õisnurm 
7b (juh. V.Lehto), Helerin 
Äär 11b (juh.L.Lehto), Ju-
ta Altmets 10e ja Riho Arva 
11d (juh.M.Rand). 

Lisaks kuulamis- ja teoo-

riaülesannete tuli kõigil osa-
lejail kirjutada muusikaalane 
retsensioon või essee, laulda 
noodist, esitada peast laul ja 
tutvustada omaloomingulist 

muusikapala.
16.-17. jaanuaril Tallinnas 

toimuval üleriigilisel muu-
sikaolümpiaadil esindavad 
Saaremaad Jane Kaju ja Kaia 

Kateriine Püüa ja 3.-4. klassi-
dest Meeri Martinson.

Suured tänud abi eest 
ürituse korraldamisel ja lä-
biviimisel kõigile muusika-
õpetajatele, klassijuhatajate-
le Merle Tustit`ile ja Grete 
Pihl`ile ning õhtujuhtidele 
Tuulile ja Kaiale!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juht 

Oidekivi (mõlema juhendaja 
Mai Rand). 

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

1.rida: Martin Õisnurm, Juta Altmets, Aili Allas, Jane Kaju, Britta Virves, Kaia Oidekivi. 
2. rida: Mariin Ling, Kristi Sink, Helena Pihlas, Helerin Äär, Rael-Astrid Mäemets, Katariina Karu, Sigrid Hüüdma. 

3.reas: Riho Arva. Foto V.Lehto

Foto: Arvi Tanila
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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.
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Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Kekaõpside mäesuusakoolitusreis
...ehk kuda saarlased 
Kõrg-Tartates allalaskmist 
käisid õppimas. Aga kuda 
siis muidu saad saare las-
tele öpetada seda, mida 
ise kogenud pole. 

Pärast kaht päeva bussi-
reisi, mis möödus vägagi lö-
busa seltskonna ning pro-
fessor Niibergi lustilugude 
abiga nagu niuhti, jöudsi-
me öhtuhakul Slovakkias-
se, kuid lumetörtsu ei kusa-
gil. Ommikul paistis mede 
otelli juurest ühe mäe tipus 
nats, aga see ei pakkund 
suurt lohutust. No kuna lu-
mi meite poole äi tulnd, siis 
viidi meiteid lumele lähe-
male ja Strebske Pleso ko-
hanimega snowparki. See 
oo juba ammustest aegadest 
tuttav nimi, telekast nähtud 
murdmaa ja mäelthüppami-
se keskusena. Mäetippu oli 
2093 meetrit, aga laskumi-
se rajad algavad ka nats alt-
poolt, kuid ikkagi vahest üle 
pilvepiiri. Ma võtsi kodunt 
lumelaua, et saab jälle mö-
ne sendi kokku oida. Täitsa 
kölbulikud lumeprillid ost-
sin säästukast. Teised öpsid 
- Inge Jalakas ning Gaabriel 
Sepp jätsid targu murdmaa-
suusad bussi ja läksid lae-
nama kohalikelt slaalomi-
suuski ja ega me ei saanud 
Inspira juhti Tiia Leppikut 
jätta meie extreemset las-
kumistehnikat imetlema, 
vaid sai ka temale lauad al-
la topitud. Enne mäelemi-
nekut harjutasid saarlased 
veel raskete slaalomisaabas-
tega räpimeeste könnakut, 
et oleks šefim ringi liikuda. 
Suuskade laenutus maksis 
umbes 300 meite raha päeva 
peale. Siis tuli osta mäepi-
let priiküüdi saamiseks. Äi 
mäkke  vöis muidu ka roni-
da, aga sel juhul oleks jaksu 

olnud vaid üheks töusuks ja 
laskumiseks. Mäepilet kogu 
päevaks maksab seal ka 350 
tuuri ja 20% alet sai öpilase 
ja tiitseri kaardiga. 

Alguses oli mägi udus ja 
saime üsna julgelt tundma-
tusele vastu liikuda. Lasku-
mise algusest oli näha vaid 
rohkem vabalangemise ra-
da, millest igas pikkuses ko-
halikud  alla tuiskasid. Aga 
udu oligit ea asi, sest Gabriel 
on meitel körgusekartusega 
ja me poleks teda mäelt ilm-
selt enne pimedat alla saa-
ndki, kuid nüüd tulid köik 
nagut siilid udus alla. Mul 
kogunes esimese laskumise 
peale oma kümmekond gra-
vitatsioonitömmet, aga ön-
neks oli pudrune lumi ning 
maa ja tagumiku kokkupör-
ke tagajärjel olulisi purus-
tusi kummalegi poolele äi 
tekkind. Meie  slaalomistid 
kasutasid ka esmalt peami-

selt istumisasendit, kui oli 
taris suunda muuta. Järgmi-
sed laskumised oli juba pal-
ju edukamad, millega sai 
kinnitust seegi fakt, et päeva 
edenedes Maa külgetömbe-
jöud nörgeneb. 

Löunaaegu avati suur 
mägi, kuhu viis töstuk oma 
veerand tundi üles. Udu 
oli veel ümber mäe, mis ai-
tas taas säilitada külma när-
vi tundmatus kohas allalask-
misel. Kuna suur erutus oli 
juba maha rahunemas, siis 
tegin ka tähelepaneku oma 
röömuks, et potsatajaid oli 
peale meite teisigi, kuigi oli-
me ikkagi suures vähemuses. 
Kohalikud  lapsevanemad, 
kes oma meetripikkuste vö-
sukestega mäele jöudsid, 
lükkasid nad enamasti tipus 
lihtsalt hoopeale ilmse loo-
tusega, et mis ei tapa, teeb 
tugevaks. Ise andsin esmalt 
kövasti laua servaga pidurit 

ning tegin seljatagant tulija-
tele oma suunamuutustega 
vöimalikult arusaadavaks, 
et selles träfikus ellu jääda. 
Kui esimene pooleteise kilo-
meetrine  laskumine sai läbi 
,olin adrenaliinilaksust kurt-
tumm-hingetu, aga vötsin 
kohe oma vibreerivate jalga-
dega taas nagu zombi töstu-
ki järjekorda. Päeva löppe-
des olin teinud 3 väikese ja 
4 suure mäe laskumist ning 
viimase tulin juba ühe kuk-
kumisega ning poole kiire-
ma ajaga alla. Reie-, sääre- ja 
köhulihased olid ülepingest 
krampis ning meid viidi öh-
ta löögastumiseks kuuma-
vee - ehk termaalvannides-
se, mis on lageda taeva alla 
30-40- kraadise veega vägagi 
mönusad kohad, kust käib 
läbi kogu suusarahvas ja tu-
handeid turiste.

Johannes Kaju, 
kekaõps - suusataja

Foto: Johannes Kaju
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