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Juht tänab
Tänan 5. klasside õpios-

kuste juhendajaid Sirje Ke-
remet ja Ruth Jasminit ning 
uurimistööde juhendajaid - 
lapsevanemaid ja aineõpeta-
jaid, kelle kaasabil sai teoks  
5. klasside uurimistööde kon-
verents. Tänusõnad ka kõigi-
le esinejatele. Tublid olite!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Töötajate sünnipäevad

Hendrik Lillemets 2A 29.05
Triin Vaga 9A 29.05
Minni Meisterson 6A 29.05
Marleen Kubits 6B 30.05
Risto Kaljuste 8B 30.05
Imbi Võrel 9B 30.05
Triinu Riand 8B 30.05
Hanna Haramaa 1B 30.05
Meigo Kaare 9C 30.05
Hans Robert Noor 2B 31.05
Karmel Aeg 1A 01.06
Sandra Tulk 7B 02.06
Immo Ilmjärv 12A 02.06
Edgar Randmets 10C 03.06
Elina Kadaja 9A 03.06
Rauno Rauniste 1A 03.06
Tauri Väli 9B 04.06
Kristi Sink 7B 04.06

Õpetajate sünnipäevad

Tiina Käen 22.05
Johannes Kaju 25.05
Irja Truumaa 25.05
Madli-Maria Naulainen 29.05
Mai Rand 30.05
Raili Kaubi 30.05
Sirje Kereme 02.06*

Neidise neiud rokkisid täiega!

10. mail andis Kuressaare 
keskväljakul linna 445. sün-
nipäevale pühendatud va-
baõhukontserdi legendaarne 
rock-ansambel Singer-Vin-
ger. Peale RAM-i osales lä-
bi aegade rahvarohkeima 
kuulajaskonnaga kontserdil 
ka Saaremaa Neidudekoor. 
Neidudele oli taoline rock-
projekt esmakordne ja uud-
ne muusikakogemus. Oma 
värvikaid kontserdielamu-
si jagavad meiega Neidi-
se lauljad, kes on üks tubli 
osa Saaremaa Neidudekoo-
ri liikmetest.

Kontsert oli äärmiselt vä-
gev ja meeldejääv. Koos Sin-
ger-Vingeriga rokkisime ik-
ka täiega:)

Kõik see andis ainult po-
sitiivse elamuse. Jään oota-
ma järgmist sama vägevat 
projekti!

Väga lahe oli. Uudne ja 
mõnus kogemus. Publikut 
oli normaalselt ja oli niisama 
hea laval olla ja täiega pan-
na:) NÄGIN MIHKEL RAU-
DA!!!

Kannad sain villi ja leiba 
sain ja nautisin, et osa rah-
vast tantsis, nagu see oleks 
nende viimane õhtu =D. 

Täisvärk ikka noh. Tahaks 
veel.

Mulle väga meeldis see 
esinemine. Bänd oli meiega 
nii arvestav. Nii proov kui ka 
esinemine andsid hea enese-
tunde. Ei pidanud lihtsalt la-
val seisma, vaid sai rokkida 
ja ennast hästi tunda.

Paistis, et rahval oli sama 
lõbus kui meil. Leidus neid, 
kes meiega kaasa rokkisid ja 
laulsid. Kontsert sobis igale 
maitsele, kõik olid rõõmsad 
ja rahul.

Väga lahe oli end vabaks 
lasta ning Singer-Vingeriga 
koos laulda. Tore oli kord 
lihtsalt karjuda! (soovitavalt 
õigeid noote, mis alati ei õn-
nestunud, pea-eesmärk oli 
ju välja kosta!)

Võimas kogemus! Am-
mu pole laulmist nii nauti-
nud, täiel rinnal ja täiest kõ-
rist! Väga positiivne elamus!

Algul tundus  kuulsa 
bändiga esinemine veidi hir-
muäratav. Meie, saare neiud 
ja Singer-Vinger!

Väga laheda kogemuse 
sain, seda ei oskagi seletada, 
mis tunne mind esinemis-
hetkel valdas, aga see oli mi-
dagi väga meeliülendavat. 

Sai nö. sõltuvuse. 
Võimas, võimas, või-

mas...rohkem võiks selli-
seid esinemisi olla, nautisi-
me kõik täiega. Nii palju kui 
tagasisidet tuli, meeldis ka 
kõigile. Väga-väga lahe oli!

Rock-kontserdiga Saa-
remaa Neidudekoori tege-
mised sellel hooajal ei lõpe. 
Juuni alguses ootab ees reis 
Saksamaale Bad Arolseni, 
kus osaleme 5.rahvusvaheli-
sel noorte muusikafestivalil. 
Südasuvel, 25.juulil saavad 
neiud end proovile panna 
Saaremaa Ooperipäevade 
galakontserdil, kus koostöös 
RAM-iga tulevad esitusele 
tuntumad ooperikoorid. 

NB! Seoses viimase oo-
peripäevade projektiga oo-
tab neidudekoor Neidis oma 
ridadesse lisajõude - uu-
si ja põnevaid väljakutseid 
armastavaid koorilauljaid. 
Kellel huvi, saab pöörduda 
Laine Lehto poole muusika 
vaheruumi 102 või helista-
da mob. 53 43 91 83 ... ja ehk 
kohtumegi suvel ooperipäe-
vadel!

Laine Lehto, muusikaõpetaja 
Neidise ja Saaremaa 

Neidudekoori dirigent

Tänan Pilvi Karu ilusa 
solistide kontserdi korral-
damise eest. Tänud kõigile 
lauljatele!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Legendaarne Singer-Vinger koos Neidisega. Foto: erakoguSünnipäevad

Palju
õnne!

Üle me õue 
lähevad aastad 
pikas reas...
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Toimus KG Huvikool Inspira lõpuaktus 
24. mail oli vaatamata lau-

päevale kool juba varakalt si-
ginat- saginat täis. Esimesena 
saabusid kooli projekti „Üt-
le EI” korraldajad, kuid õige 
pea olid kohal ka huvikoo-
li lõpuaktusega seotud ini-
mesed. Ning peale väikeseid 
proove ja ettevalmistusi võis 
lõpuaktus alata. Aktuse kor-
raldusest andis ülevaate Ma-
rianna Laht ning seejärel sai 
sõna huvikooli direktor Tiia 
Leppik, kes andis ülevaa-
te möödunud õppeaastast. 
Oma kõnes tõi ta esile kui-
võrd eriline on see õppeaasta 
Inspirale olnud: „…..me ole-
me jõudnud ühe etapi lõppu 
ja alustanud järgmist. Pean 
siin silmas meie koolitusloa 
lõppemist ja uute õppekava-
de kinnitamist, neid on nüüd 
hulga rohkem ja kindlasti on 
need, mille järgi täna õpeta-
me ka juba tunduvalt põhjali-
kumad ja huvitavamad. 

Huvikool on saanud rik-
kamaks – rikkamaks kahe 
osakonna võrra. Juba eelmi-
se aasta kevadel alustati et-
tevalmistusi Didasko Kul-
tuurikooli ringide liitmiseks 
meie huvikooliga -  see ei läi-
nud küll ilma raskuse het-
kedeta, kuid mõlema poole 
soov ja koostöö kandis vilja 
ja sügisest saime rääkida ju-
ba Inspira pärimuskultuuri 
osakonnast ning lisaks veel 
muusikaosakonnaga liitunud 
trummi-, kitarri- ja  klaveri-
õppe ringidest.

Teise uue osakonnana 
alustas sügisel noorsootöö-
osakond.

Meiega liitus suurepära-
ne Saaremaa Poistekoor, mis 
sai läbi väikeste ümberkor-
ralduste uue hingamise. Loo-
di ka Saaremaa neidudekoor, 
uusi ringe on veelgi – mee-
nuvad siinkohal Kodutütred, 
Noorkotkad, mitmed muusi-
ka- ja spordiringid.

Aga uuendusi oli veelgi – 
meie elektrooniline ringipäe-
vik, mille rakendamine algu-
ses (nagu uuendused ikka)üle 
kivide ja kändude läks, kuid 
täna ta toimib. Ning kui kü-
sisime kevadel, mida paran-
dada annaks, saime ettepane-

kud väga napilt.
Meie ringipäevik on huvi 

äratanud ka Kuressaare Lin-
navalitsuses, kes sooviks ana-
loogilist süsteemi rakendada 
ka munitsipaalhuvikoolides. 
Samuti on ringipäevik huvi 
pakkunud meie kooli külas-
tanud mandri koolide seas. 
Ringipäeviku on koostanud 
Arvi Tanila ja Gert Lutter – 
tänud neile.

Õppeaasta jooksul on toi-
munud hulgaliselt huvita-
vaid üritusi, meie õpilased on 
osalenud suurel hulgal kon-
kurssidel ja toonud koju väga 
väärikaid tiitleid. „

Seejärel tutvustati esma-
kordselt läbiviidud konkur-
si Inspira parim juhendaja, 
nominente: Merle Tustit, Pil-
vi Karu ja Laine Lehto. Huvi-
kooli õppenõukogu otsusel  
on KG Huvikool Inspira pa-
rim juhendaja 2007/08 õppe-
aastal LAINE LEHTO. Aval-
dati lootust, et juba järgmisel 
aastal on nominente enam, 
sest väärilisi kandidaate Ins-
piras jagub.

Selleks, et huvikooli rin-
gid ja üritused hästi toimik-
sid, on oma suure panuse 
andud Inspira osakonnajuha-
tajad Veikko Lehto, Raili Kau-
bi, Inge Jalakas, Anneli Meis-
terson, Annika Aab, kõigile 
kingiti tänutäheks Inspira lo-
goga dokumendikott. Tänu-
sõnade meenega peeti mee-
les ka Inspira suurt abilist  
Renate Pihl´i. 

Tänusõnade ja kingitus-
tega jätkati. Need edastati 
noormeeste ansamblile Jepps 
ja Veikko Lehtole. Jepps on 
erakordne kooslus suurepä-
raseid noormehi, kelle po-
pulaarsus on jõudnud Eesti 
Vabariigi ministriteni. Kuid 
kahjuks lõpetavad nad kohe  
Kuressaare Gümnaasiumi ja 
meenutuseks nendest toreda-
test aegadest valmistas kuns-
ti- ja käsitööosakond neile 
Jeppsi lipsud. 

Peale direktori sõnavõttu 
sai sõna noorsootöö osakon-
na juhataja Anneli Meister-
son, kes rääkis oma osakonna 
esimesest aastast ja tänas oma 
abilisi. Seejärel jätkas kunsti- 

ja käsitööosakonna juhataja 
Raili Kaubi. Temal oli, vaa-
tamata osakonna väiksuse-
le, välja tuua mitmeid oluli-
si saavutusi ning ta rõhutas, 
et mitte üksnes saavutused 
ei ole need, mida oluliseks 
peetakse, vaid ka rõõm mi-
dagi oma kätega ära teha. 
Ta tänas veel huvikooli tä-
nukirjaga parimaid konkur-
sil osalenuid ja tublisid ringis 
osalenud õpilasi.

Siis jõudis järg tantsu- ja 
spordiosakonna kätte, ning 
kõigepealt esinesid meile, ve-
ne tantsuga (autor Inge Ja-
lakas), kõige vanem grupp. 
Seejärel kõneles tantsu- ja 
spordiosakonna juhataja Inge 
Jalakas olulisemates tegemis-
tes ja saavutustest mööduval 
õppeaastal. Tänas tänukirja-
ga tublimaid treenereid, õpi-
lasi ja ringe. Lõpetuseks esita-
ti tantsulaagris õpitud Helena 
Piheli tants “Sinine uni”.

Pärimuskultuuri osakon-
na tegemistest rääkis Annika 
Aab. Ta mainis, et vaatamata 
esimesele aastale on hakka-
ma saadud juba suurte pro-
jektidega ning pärimuskul-

tuuri on tutvustatud hoogsalt 
ka väljaspool huvikooli. Pa-
rimaid õppureid tänati tänu-
kirjaga, etteastega esinesid 
teatristuudio ja pärimusmuu-
sika kanneldajad.

Muusikaosakond eesot-
sas Veikko Lehtoga andis ak-
tusel põhjaliku ülevaate oma 
tegemistest ja kinnitas sellega 
taaskord oma osakonna suu-
repärast tööd. Juhataja tänas 
tänukirjaga tublisid õpetajaid 
ning õpilasi, kelle tublid saa-
vutused olid suurepäraselt 
slaidiprogrammil esitletud. 
Muusikaosakonna muusika-
line tervitus aktusel viibijate-
le oli esitatud Saaremaa Pois-
tekoori ja Jeppsi poolt. 

Aktuse lõpus pakuti 
maitsvat kringlit. 

Tahaksin tänan teid kõi-
ki ja soovin teile kaunist suve 
uute ideede ja energia kogu-
miseks ning järgmiseks aas-
taks põnevaid elamusi ning 
häid tulemusi!

Tiia Leppik, 
KG huvikool Inspira 

direktriss
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KG V klassid pidasid konverentsi

Kas teate,  et: 
• esimene autokool Eestis 

alustas oma tegevust Tallin-
nas 1924.aastal.

• viikingite elumaja pik-
kus võis ulatuda kuni 50 
meetrini.

• viikingid ei kasutanud 
oma riietel nööpe.

• viikingite kiivrid ei ol-
nud tegelikult sarvedega, na-
gu neid joonistustel kujuta-
takse.

• Pluuto on ainuke pla-
neet, mida pole külastanud 
ükski kosmoselaev.

• iga kassi ninamuster on 
sama unikaalne, nagu on se-
da inimeste sõrmejälg.

• 1-aastane kass on  
inimaastates tegelikult juba 
16 aastat vana.

• elektrimootorid tekkisid 
enne diisel- ja bensiinimooto-
reid.

• igal 15. inimesel on maa-
ilmas oma auto.

Tartus Toomemäel ole-
va Inglisilla nimi on kohali-

ke inimeste pandud- algselt 
kandis see sild nimetust Ing-
lise sild (ehitatud 1814-1816).

Kõiki neid huvitavaid 
teadmisi sai kuulata ning ka 
meelde jätta kolmapäeval, 21. 
mail KG aulas toimunud V 
klasside konverentsil, kui 24 
V klassi õpilast  esitles oma 
õpioskuste tunnis koostatud 
referaate.

Tööd olid huvitavad! 
Enim oli esindatud ajaloo 
ning loodusega seonduvaid 
teemasid. Saalis valitses tõe-
line konverentsi-meeleolu. 
Esinejatel oli seljas pidulik 
koolivorm, nägu tõsiselt asja-
lik ning  silmis ootusärevus - 
just nõnda nägi välja see tubli 
esineja. Õpilased olid valmis-
tanud kaitsmiseks ette slaid- 
ettekanded, mis nii mõnel-
gi lausa super-hästi välja tu-
li, sest arvuti valdamine oli 
noortel  üsna käpas!

Kõik said hakkama- nii 
mõndagi esinejat kuulates ei 
usuks võhikud, et tegemist 

on V klassi õpilasega- nii-
võrd vaba ja köitva esinemi-
sega saadi hakkama. Ka klas-
siõpetajatel oli tore näha oma 
klassi õpilasi hoopis teises si-
tuatsioonis kui tavaline kooli-
tund. Nii mõnigi muidu veidi 
ara ja häbelikuna tundunud 
neiu või noormees  esines jul-
gelt ning valju häälega.

 Osalejana tundsin siirast 
rõõmu nendest noortest ini-
mestest ja toredast üritusest  - 
uhke tunne oli! 

Lõpetuseks tahaksin kind-
lasti tänada oma kolleege, tä-
nu kellele need toredad tööd 
teoks said: Ruth Jasminit; Sir-
je Mehikut ning Reet Välisso-
ni; antud projekti tulihingeli-
si toetajaid Grete Pihla ja Anu 
Saabast ning Arvi Tanilat, kes 
konverentsi jaoks vajamine-
vad tehnilised vahendid aitas 
korda seada.

Sirje Kereme, 
õpioskuste õpetaja

Johannes Käisi Seltsi õpilasvõistlus
Johannes Käisi Selts kor-

raldas esmakordselt  õpilas-
te kirjutiste võistluse. Tee-
mavalik tulenes seltsi 2008.
a. tegevuse teemast „Tund 
– jäämäe veepealne osa õpe-
tajatöös ja kandis pealkirja 
„Huvitav tund“. 1.-6.klassi 
õpilastel oli võimalus kirjel-
dada ühte huvitavat kooli-
tundi.

Võistlusele laekus 82 kir-

jutist erinevatest paikadest 
üle Eesti. Kõige rohkem osa-
võtjaid oli Kuressaare Güm-
naasiumist ja Elva Gümnaa-
siumist.

1.-2.klassidest pälvis II 
koha Kristjan Mäeots (2b, 
õp. Merle Tustit). 3.-4.klas-
sidest saavutas auhinnalise 
III koha Ave Mägi (3a, õp. 
Raina Tiidovee). 5.-6.klassi-
de arvestuses saavutasid I 

koha Jane Kaju (6a, õp. Gre-
te Pihl), II koha Helina Väli 
(5b, õp. Sirje Mehik) ja III ko-
ha Birgit Verbitski (6a, õp. 
Grete Pihl).

Johannes Käisi Selts õn-
nitleb võitjaid ja tänab kõiki 
osavõtjaid!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

1. juuni - 
lastekaitsepäev
Vikerkaarepidu

11.40 Lasteaedade lõpeta-
jate rongkäik Kuressaare Lin-
navalitsuse eest Lossihoovi. 
12.00 Vikerkaarepidu Lossi-
hoovis 

Lastekaitsepäeva pereüritus 

Kuursaali ümbruses (vih-
ma korral Kuursaalis) kell 
13.00-17.00 

Etendused, muusika, tant-
sud, mängud, töötoad, batuu-
did, laste käsitöö ja küpsetiste 
laat ning palju muud põne-
vat. Kui soovid laadal oma 
käsitööd, küpsetisi või maius-
tusi müüa, registreeri end en-
ne 27.maid telefonil 5537079. 

13.00 Lastekaitsepäeva pe-
reürituse avamine Kõlakojas 

13.15 Individuaalvõistlu-
sed ja mängud peredele

14.00 Etteasted Kõlakojas 
14.15 Töötoad: Orientee-

rumine, Graffiti (eelregist-
reerumine telefonil 4555955), 
Enesekaitse (eelregistreeri-
mine telefonil 4555955), Tri-
kirattad (eelregistreerumine 
telefonil 4555955), Muinas-
jutt ja meisterdamine.

15.00 Etteasted Kõlakojas
15.15 Individuaalvõistlu-

sed ja mängud peredele
16.00 Etteasted Kõlakojas
16.15 Töötoad: Orientee-

rumine, Graffiti (eelregist-
reerumine telefonil 4555955), 
Enesekaitse (eelregistreeri-
mine telefonil 4555955), Tri-
kirattad (eelregistreerumine 
telefonil 4555955), Muinas-
jutt ja meisterdamine  

17.00 Lastekaitsepäeva 
pereürituse lõpetamine Kõla-
kojas             

Oma väljapanekute ja va-
rustusega on kohal Lääne-Ees-
ti Päästekeskus, Kuressaare 
Politseijaoskond, Lääne Piiri-
valvepiirkond, Saaremaa Ter-
visenõukogu ja Eesti Punase 
Risti Saaremaa Selts, Kaitselii-
du Saaremaa Malev. 

Noortepidu

Ööklubis Diva kell 20.00-
23.30. Ken Marquess Norrast. 
Tuleshow. Pilet 25kr. 

Noortepeo piletitulu ja 
päeva jooksul kogutud anne-
tused lähevad sõltuvushäi-
retega perede laste tugigrupi 
loomise toetuseks. Soovijatel 
on võimalus tugigrupi loo-
mist toetada ka pangaülekan-
dega: Kuressaare Lastekait-
seühing a/a 10220036733014 

Foto: Grete Pihl

Meie KG, 28. mai 2008
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Kiidame praktikapäeva parimaid!
�. mail korraldatud prak-
tikapäeval pidid õpilased 
oma fantaasial lennata 
laskma, kuna tuli kirjuta-
da/meisterdada midagi KG 
�0. juubeliks.

Huvitavaid töid saabus 
hulgaliselt, alustades kruu-
sidest, küünaldest, järje-
hoidjatest, lõpetades direk-
torikujulise võtmehoidjaga. 
Parimaid töid eksponeeritak-
se varsti ka koolimaja sten-
didel-vitriinidel. Tublima-
test tublimad projektitööd 
esitasid:

Fantaasiakonkurss KG-�0

Kristjan Kesküla, Ulvar 
Vahter, Steven Sullakatko 
7a; Mihkel Räim, Karl Albert 
Kesküla,  Kevin Soon,  Sten 
Rassel 8a; Laura Kuusk 8b; 
Kristiina Šesterikov,  Hen-
ri Kunstmann, Kadi Ilmjärv 
9a; Keito Kaljulaid 9c; Kris-
to Kiil 11b

Foto-, kunstikonkurss 

Ralf Heinsoo 5b; Aili Al-
las, Anneli Antsmaa, Karel 
Liiv, Riin Nõukas, Kelly Tal-
vistu, Vahur Varris, Merily 
Sepp, Kertu Laasma 6a klas-
sist; Kevin  Schultz, Stiven 
Nepper „Teed, mis viivad 
meie kooli“ 7a; Maris Kõrge-
saar, Getter Must, Gristi Ad-

rat, Ingrid Kaare „KG-pu-
has kool“ 7b; Roland Luup 
„Looduspilte koolimetsast“, 
Stiven Schultz „Sportimi-
se võimalused minu koo-
li ümbruses“ 9a; Hindrik 
Kipper, Erkki Põld „Kures-
saare Gümnaasium“, Kris-
ti Maripuu, Kertu Kesküll, 
Laura killandi, Ines Vapper 
„Ma ♥ oma kooli“9b; Janno 
Tilk „Pidigaleriid veebile-
hel“ 9c; John Kaju „Armas-
tan oma kooli“ , Agnes Ale-
vi, Jaanika Rahu, Ande Viru 
„Armastan oma kooli“, Alan 
Väli, Rauno Rüütel, Meelis 
Linde, Martin Linde 10b, KG 
slaididel; Riinu Nurme, Kät-
lin Luks 11a

Ideekonkurss

Krõõt Lõbus, 9c, KG mas-
koti kavand, Lisette Toplaan, 
7a, KG koolivorm, Karel El-
lermaa, 8a, Kingitus koolile  
(projekt „Muffinid“), Johan-
na Toplaan, 9b, Retseptiko-
gumik KG 30-ndaks sünni-
päevaks, Antti Adoson, 8a, 
Lauamäng KG 30- aastane, 
Kadri Kula, Hanna, Martin-
son, Anet Oll, 8b, KG- see-
oleme meie, rahvas! (Fotod), 
Piret Salumäe, 8a, Järjehoid-
jad, Reet Salumaa, 9c, „Här-
ra direktor“ (võtmehoidja), 
Joosep Tamm, 9b, Tarkuse-

jook, M. Hüüdma, M. Saar, 
11a, Küünal koolile, Fred 
Paist 6a, võtmehoidja, Liis 
Lepik, Laura Oolup 6a,  koo-
li makett, 

Üleriigiline õpilasvõistlus 
„Huvitav tund“. 

Kristjan Mäeots 2b; Ave 
Mägi 3a; Helina Väli 5b; Jane 
Kaju, Birgit Verbitski, Riin 
Nõukas, Hanna Lena Kes-
küla, Karl Grepp 6a

Intervjuud:

Kärt Kaasik, Marek Kes-
küll, Mait Erlenbach, Mirjam 
Tenno, Martin Kirs, Morten 
Mägi Ravn, Annaliis Lehto, 
Henri Lepik 5b klassist; 
Martin Aeg, Brenda Raunis-
te, Hanna Lena Kesküla 6a, 
Kati Vaher, Birgit Verbitski 
6a klassist

Kiitus 4b klassile, kelle 
ühise töö tulemusena valmis 
raamat

(siit tuleb Sinu tekst ja al-
la meie töörühma liikmed 
ehk)

Suur tänu kõikidele hin-
dajatele, kes leidsid aega kii-
rel ajal parimatest parimaid 
esile tuua!

Töögrupp: Grete, Pihl, Eve 
Tuisk, Maren Asumets

Kevadpäev Euroopas veebipäevikute konkurss
Kevadpäev Euroopas on 

Euroopa Komisjoni tradit-
siooniline noorteprojekt. Eu-
roopa kevadpäeva korralda-
takse alates 2003. aastast, et 
kutsuda Euroopa noori üles 
ELi teemadel sõna võtma 
ning kaasa mõtlema. Projek-
tiga on liitunud juba üle tu-
hande Euroopa kooli. Eestis 
koordineerib projekti Tiig-
rihüppe SA. Projekti peda-
googiline nõustaja Eestis on 
Kuressaare Gümnaasiumi 
õppealajuhataja ja ühiskon-
naõpetuse õpetaja Maidu Va-
rik.

Reedel, 23. mail alguse-
ga kell 15:00 toimus Euroopa 
Liidu majas Kevadpäeva vee-
bipäevikute konkursi „Meie 

ühised Euroopa väärtused” 
pidulik lõpetamine. Võitja-
grupile oli väljapandud au-
hinna reis Brüsselisse.

Meie blogi (vaata http://
eudialog.blogspot.com) ja-
gas ühe teise kooliga kolman-
dat kohta. Auhinnaks saime 
Euroopa mängu, kõigile mä-
lupulgad, märmikke, märk-
mepabereid, pastakaid jne.

Üritus ise oli väga tore. 
Sai ju kuulda teiste koolide 
blogide iseloomustust ning 
ka nende demostreerimist. 
Kindlasti saime sealt palju 
uusi ja häid mõtteid, et ka en-
da blogi paremaks muuta.

Piret Spitsõn, 
�0a klass Karl Kristjan Raik auhinda vastu võtmas Euroopa Komisjoni 

Eesti Esinduse juhilt Toivo Klaarilt. Foto: erakogu
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Teated
Kuressaare Gümnaasiumi 
�008. aasta lõpuaktused

Kuressaare Gümnaasiu-
mi 9. klasside lõpuaktus toi-
mub 19. juunil, neljapäeval 
algusega 16.00 Kuressaare 
Kultuurikeskuses.

Kuressaare Gümnaa-
siumi 12. klasside lõpuak-
tus toimub reedel, 20. juunil 
algusega 15.00 Kuressaare 
Spordihoones.

Olete oodatud! 

�0ndate klasside praktika 
kokkuvõte.

Praktika juht esitab toi-
munud suunapraktika koh-
ta kirjaliku aruande õppe-
alajuhatajale. Aruandluses 
kajastub praktikas osale-
nud õpilaste arv, edasijõud-
lus  ja õpetajapoolne tagasi-
side praktika efektiivsusele 
ja eelnevas töökavas püstita-
tud eesmärkide saavutamise-
le.   (s.t. nimeliselt need kellel 
on praktika arvestatud - en-
ne 29.mai)

Õpilastepoolne tagasiside 
(nii suuna kui klassiprakti-
kast)  toimub 30. mail konve-
rentsil k. 13.00 - slaidiettekan-
nete esitajate materjalid tuua 
või saata õppealajuhatajale  
(Maidu.Varik@oesel.edu.ee) 
30. mai k. 10.00 ks või garan-
teerida nende kaasavõtmine 
infokandjal.

Maidu Varik, õppealajuhataja

Lühidalt
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Tantsu – ja spordiosakonna edukast aastast
Õppeaasta tüürib lõpu 

suunas ning ka tantsu- ja 
spordiosakond hakkab otsi 
kokku tõmbama.

Viimase üritusena toi-
mus KG kevadspordipäev 
„Tervislik unistus“, kus1. -
3. klassid mõõtsid jõudu 
kergejõustiku aladel ning 
4.-8. ja 10. klassid said oma 
kiirust ja teadmisi proovi-
le panna orienteerumisrajal. 
Osales 71 võistkonda ning 
rajal viibiti keskmiselt 1,45 
tundi. Kõige kiiremateks 
osutusid: 4a klassi võistkond 
„M.U.F.C“ (aeg: 1.16), 5b 
klassi võistkond „Titekari“ 
(aeg: 1.53), 6b klassi II võist-
kond (aeg: 1.32), 7a klassi 
võistkond „Küljeküülikud“ 
(aeg: 1.27), 8b klassi II võist-
kond (aeg: 1.31) ja 10a klassi 
võistkond „Themstar“ (aeg: 
1.11). Kõige nutikamad olid: 
4b klassi võistkond „Tuus-
hambad“, 5b klassi võist-
kond „Titekari“, 6a klassi II 
võistkond, 7a klassi võist-
kond „Kipsud“, 8a klassi I 
võistkond ning 10b klassi I 
ja IV võistkond. Võistkon-
dade pingerida on üleval 
ka tantsu- ja spordiosakon-
na stendil (võimla ukse kõr-
val). 1. - 3. klassi kergejõus-
tiku aladel olid tublimad:  
1. klasside arvestuses parim 
tüdruk kaugushüppes Kar-
mel Aeg 1a (2.70), poiss Greg-
or Metsmaker 1a (2.95), palli-
viskes parim tüdruk Lisanna 
Himmist 1a (20m) ja Han-
na Tammel 1b (20m), poiss 
Gregor Metsmaker 1a (24m), 
30m jooksus parim tüdruk 
Eliise Maripuu 1a (6,32 sek), 
poiss Timo Pirn 1a (5,5sek) 
, 300m jooksus parim tüd-
ruk Eliise Maripuu 1a (1.04), 
poiss Marcos Mägi 1a (1.06); 
2. klasside arvestuses parim 
tüdruk kaugushüppes Dai-
gi Lest 2a (2.99), poiss Hend-
rik Lillemets 2a (3.45), palli-
viskes parim tüdruk Daigi 
Lest 2a (25m), poiss Saimon 
Moondu 2b (38m), 30m jook-
sus parim tüdruk Daigi Lest 
2a (5,97 sek), poiss Hend-
rik Lillemets 2a (5,54 sek) , 

300m jooksus parim tüdruk 
Daigi Lest 2a (1.03), poiss 
Hendrik Lillemets 2a (1.00);  
3. klasside arvestuses parim 
tüdruk kaugushüppes Sand-
ra Teras 3b (3.30), poiss Ris-
to Lillemets 3b (3.74), palli-
viskes parim tüdruk Sandra 
Teras 3b (26m), poiss Vaiko 
Oder 3a (41m), 30m jooksus 
parim tüdruk Sandra Teras 
3b (5.34), poiss Risto Lille-
mets 3b (5.14), 300m jooksus 
parim tüdruk Sandra Teras 
3b (0.59), poiss Risto Lille-
mets 3b (0.53). Klassidevahe-
lise pendelteatejooksu või-
tis 3b klass. Üldkokkuvõttes 
võitis kõigi alade arvestuses 
1a klass.

Sellel õppeaastal tegutses 
KG tantsu- ja spordiosakon-
nas 12 spordi- ja 7 tantsu-
ringi, neist 4 avatud ringi ja 
15 kooliringi. Tegevuse ees-
märgid olid eelkõige suuna-
tud õpilaste vaba aja sisusta-
misele ja kehaliste võimete 
arendamisele, teisejärguli-
seks jäi võistlustulemuste 
saavutamine. Sellegipoolest 
saavutati nii maakonna kui 
vabariiklikul tasemel mit-
meid märkimisväärseid tu-
lemusi: gümnaasiumi nei-
dude korvpallivõistkond sai 
maakonna meistriks (treener 
Sirje Metsküll), rahvastepal-
lis said nii poiste kui tüdru-
kute võistkond maakonna 
meistriks (treener Marian-
ne Baran), võrkpallis EKSL 
„Sadolin Cup 2008“ meistri-
liiga II koht (treener Gabriel 
Sepp), 9. - 12. kl. ja 1. - 4. kl. 
tantsugrupid said maakond-
likul liikumisrühmade kon-
kursil laureaatideks (treene-
rid Inge ja Kaia Jalakas), jne. 
Kõige tublimad olid loomu-
likult ujumisringides osale-
nud õpilased: Kaisa Sillus-
te, Raul Kelder, Priit Aavik, 
Kert Mandel ja Kirsti Kask 
(treener Norma Helde), kes 
saavutasid samuti vabariik-
likul tasemel häid tulemu-
si. Suurt populaarsust võitis 
õpetaja Johannes Kaju saa-
lihokiring. Suure huvi tõt-
tu avati lisaks poiste grupile 

poole aasta pealt saalihoki-
ring ka tütarlastele.

Tantsuosakonna tööle 
pani punkti rahvusvahelise-
le tantsupäevale pühenda-
tud tantsuetenduse „Tants 
ümber maailma“ valmimi-
ne. Etenduses võis näha nii 
eesti tantse, mida oli selgeks 
õpetanud õpetaja Merle Tus-
tit, kui ka teiste maade rah-
vaste tantse (mustlane, his-
paania, itaalia ja vene), mille 
oli selgeks õpetanud õpe-
taja Inge Jalakas. Suur tänu 
kõigile etenduses osaleja-
tele, eriti aga neile õpilaste-
le, kes olid väljaspool Inspi-
ra ringide tööd nõus kaasa 
lööma: Gerda Ader, Gert ja 
Hanna Tammel, Kateriine 
Püüa ja Kaia Jalakas. Teiseks 
suureks ürituseks oli kolme-
päevane tantsulaager, mille 
lõppproduktiks sai 45 minu-
tiline kontsertetendus. Kol-

me päeva jooksul õpiti kü-
lalistreenerite Helena Piheli, 
Mari-Liis Pruuli ja Riina Soa-
sepa käe all afrotantsu, mo-
dern- ja jazztantsu ning imp-
rovisatsiooni. Koolis ööbijad 
said õhtuti vaadata tantsu-
filme või tegeleda muu põ-
nevaga, näiteks pidžaama-
dega taskulampide valgel 
kooli peal salakirju otsida. 
Nii tantsuetendust kui tant-
sulaagrit toetasid Kuressaa-
re Linnavalitsus ja Saaremaa 
Kultuurkapitali ekspert-
grupp.

Suur tänu kõigile ringi-
des osalenud õpilastele ja 
loodame, et järgmisel aastal 
saab teid olema veelgi roh-
kem! Seiklusrikast suveva-
heaega! Ja ärge unustage ka 
suvel oma meelisharrastus-
tega iseseisvalt tegelemast!

Inge Jalakas, 
osakonna juhataja

Meie KG, 28. mai 2008
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Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
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Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Inspira muusikaosakonna edukast aastast
Õpetaja Pilvi Karu õpilaste 
tulemused

Kerstin Tang - Laulukarus-
sell 2008 Saaremaa eelvooru 7-
9 a vanusegrupi võitja

Kateriine Püüa – 1.koht KG 
Laululind 2008

Karl Jõgi – 2.koht KG Laulu-
lind 2008 

Alice Berens – 1.koht SÜG-i 
Laululind 2008 

Reet Koppel – 2.koht SÜG-i 
Laululind 2008 

Kristiin Koppel - Lauluka-
russell 2008 Saaremaa eelvoo-
ru 10-12 a vanusegrupi võit-
ja; Grand prix SÜG-i Laululind 
2008

Kristina Liiv - Grand prix 
KG Laululind 2008

Maria Pihlak – 3.koht SÜG-i 
Laululind 2008 

Hans-Olavi Vaher – 1.koht 
SÜG-i Laululind 2008 

Grete Paia – 1.koht maa-
kondlikul solistide ja duetti-
de konkursil, 1.koht Saaremaa 
koolinoorte 14. kultuuripäeva-
del 

Kärt Männa -  2.koht maa-
kondlikul solistide ja duettide 
konkursil, 10.-11.koht vabariik-
likul solistide ja duettide kon-
kursil, 2.koht Saaremaa kooli-
noorte 14. kultuuripäevadel 

Kristel Põld - Valjala laulu-
lind 2008 parim laululaps 12-13 
a. vanusegrupis

Helena Pihlas - 3.koht maa-
kondlikul solistide ja duettide 
konkursil

Mirjam Kütt – 3.koht va-
bariiklikul solistide ja duetti-
de konkursil duettide arvestu-
ses; kõrge soprani eripreemia 
A. Mattiiseni nim. vabariiklikul 
ansamblite konkursil 

Hanna Martinson – eripree-
mia vabariiklikul solistide ja 
duettide konkursil; 1.koht Saa-
remaa koolinoorte 14. kultuu-
ripäevadel põhikooli duettide 
arvestuses ja 1.koht 7.-9.kl.solis-
tide arvestuses

Linda Lapp – 9.koht ja eri-
preemia vabariiklikul solisti-
de ja duettide konkursil 7.-9.kl 
solistide arvestuses ja 3. koht 

duettide arvestuses; 1.koht Saa-
remaa koolinoorte 14. kultuuri-
päevadel põhikooli duettide ar-
vestuses ja 2. koht 7.-9. klasside 
solistide arvestuses; Lauluka-
russell 2008 Saaremaa eelvooru 
13-15 a. vanusegrupi võitja

Maria Väli – lauluvõistlu-
se “Kaks takti ette” 2007 pool-
finalist; vabariikliku solisti-
de ja duettide konkursi 1.koht 
gümnaasiumi solistide ja 2.koht 
duettide arvestuses; 1.koht 
duettide arvestuses Saaremaa 
koolinoorte 14. kultuuripäeva-
del

Ansambel Mandlike (Mir-
jam Kütt, Helena Pihlas, Lin-
da Lapp, Hanna Martinson) - 
1.koht  üleriigilisel A.Mattiiseni 
nimelisel ansamblite konkursil

Ansambel Särts (Kristina 
Liiv, Kristiin Koppel, Maria Pih-
lak) - eripreemia Saaremaa koo-
linoorte 14. kultuuripäevadel

Õpetaja Laine Lehto õpilaste 
tulemused

Mirjam Tenno - 2.koht maa-
kondlikul solistide ja duettide 
konkursil duettide arvestuses ja 
3.koht 5.-6.kl. solistide arvestu-
ses; 9. koht vabariiklikul solisti-
de ja duettide konkursil 5.-6.kl 
solistide ja 10.koht duettide ar-
vestuses

Annaliis Lehto - 2.koht maa-
kondlikul solistide ja duettide 
konkursil duettide arvestuses;  
10. koht vabariiklikul solistide 
ja duettide konkursil duettide 
arvestuses

Sigrid Vinn - 3.koht Saare-
maa koolinoorte 14. kultuuri-
päevadel 

Keidi Saks -  1.koht maa-
kondlikul solistide ja duettide 
konkursil

Anett Sirgo - 13.-14.a. so-
listide vanusegrupi võitja Lää-
ne-Saaremaa laste lauluvõistlu-
sel „Rannalapse laulud“; 3.koht 
Saaremaa koolinoorte 14. kul-
tuuripäevadel 

Kaia Oidekivi - 1.koht Saa-
remaa koolinoorte 14. kultuuri-
päevadel;  1.koht maakondlikul 
solistide ja duettide konkur-
sil duettide arvestuses ja 2.koht 

gümnaasiumi solistide arvestu-
ses; 7.koht vabariiklikul solisti-
de ja duettide konkursil solisti-
de arvestuses ja 6.-7.koht ning 
žürii eripreemia duettide arves-
tuses

Kerli Saar - 3.koht maakond-
likul solistide ja duettide kon-
kursil; 3.koht Saaremaa kooli-
noorte 14. kultuuripäevadel 

Marit Kiiker – 1.koht maa-
kondlikul solistide ja duetti-
de konkursil; 2.koht Saaremaa 
koolinoorte 14. kultuuripäeva-
del 

Tuuli Rand - 2.koht ja žürii 
eripreemia üleriigilisel solisti-
de ja duettide konkursil güm-
naasiumi solistide arvestuses ja 
1.koht duettide arvestuses

Kristel Aaslaid - 4.koht üle-
riigilisel solistide ja duettide 
konkursil gümnaasiumi solisti-
de arvestuses ja 1.koht duettide 
arvestuses

Preedik Heinmaa - 6.koht 
üleriigilisel solistide ja duettide 
konkursil solistide arvestuses ja 
6.-7.koht ning žürii eripreemia 
duettide arvestuses

Ansambel Sa:rlaine (Tuu-
li Rand, Kaia Oidekivi, Dea Oi-
dekivi, Mareli Ots, Kusti Lem-
ba, Jako Niit, Sander Maripuu, 
Preedik Heinmaa) - 1.koht  üle-
riigilisel A.Mattiiseni nimelisel 
ansamblite konkursil

Õpetaja Mai Ranna õpilaste 
tulemused

Kaia Oidekivi – Vabariikli-
ku muusikaõpetuse olümpiaa-
di 3. koht, 1.koht maakondlikul 
muusikaõpetuse olümpiaadil

Jane Kaju - 1.koht maakond-
likul muusikaõpetuse olümpiaa-
dil, vabariikliku muusikaõpetu-
se olümpiaadi pronksdiplom

Aili Allas – 2.koht maakond-
likul muusikaõpetuse olüm-
piaadil 

Segakoor Ave - vabariikliku 
koolisegakooride konkursi  hõ-
bemedal ja Klassikaraadio eri-
preemia  

KG Huvikooli Inspira nei-
dude ansambel (Marianna Laht, 
Elisa Avik, Krõõt Kolter, Birgit 
Voksepp, Helen Voksepp, Kärt 

Karpovski, Gaili Vahkal, Maa-
rja-Linda Põld) – 1.-2.koht Saa-
remaa koolinoorte 14. kultuuri-
päevadel

Õpetaja Veikko Lehto õpilas-
te tulemused

Meeri Martinson - 1.koht 
KG Laululind 2008

Raili Ots – 2.koht KG Laulu-
lind 2008

Triine Puppart – 3.koht KG 
Laululind 2008

Helena Pihlas – 3.koht maa-
kondlikul muusikaõpetuse 
olümpiaadil

Martin Õisnurm - 1.koht 
Saaremaa koolinoorte 14. kul-
tuuripäevadel (B-kategooria)

Ansambel JEPPS (Jako Niit, 
Kusti Lemba, Preedik Lemba, 
Reimo Rand, Sander Maripuu, 
Matis Rei)  - Grand Prix ülerii-
gilisel A.Mattiiseni nimelisel 
ansamblite konkursil, 2.-3.koht 
vabariiklikul poiste - ja meesan-
samblite konkursil

Ansambel Rosin (Romet Al-
go, Meeri Martinson, Raili Ots, 
Kristel Sepp, Loore Pihlas, Vale-
ria Liigsoo, Greta Virves, Marie 
Erlenbach) - 7.koht üleriigilisel 
A.Mattiiseni nimelisel ansamb-
lite konkursil, 1.koht Saaremaa 
koolinoorte 14. kultuuripäeva-
del

Õpetaja Helle Ranna õpilaste 
tulemused

Sanna-Marcelle Ots – 3.koht 
KG Laululind 2008

Laura Põder – 2.-3.koht Saa-
remaa koolinoorte 14. kultuuri-
päevadel (B-kategooria)

Ansambel Kapriis (Tuu-
li Rand, Karoliine Kask, Kris-
tel Aaslaid, Kaia Jalakas, Le-
let Aavik) - 3.koht  üleriigilisel 
A.Mattiiseni nimelisel ansambli-
te konkursil

Ansambel Cherry Girls (Mir-
jam Tenno, Annaliis Lehto, Liisel 
Nelis, Loretta Tiits, Sissel-Maria 
Mägi, Hedi Kereme, Kärt Kaasik, 
Joanna Kajak, Maria Lindau, He-
lina Väli) - 2.koht Saaremaa koo-
linoorte 14. kultuuripäevadel

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna  juhataja
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