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Lk. 2
Maakondlik Koidulau-
liku konkurss tõi koo-
li mitmeid preemiaid Lk. 3

Päris Evelin vaatas 
meie “Evelini lugu” ja 
vestles osatäitjatega Lk. 4

Kodutütred valmista-
sid piparkooke ja  
pidasid jõulupidu

7. - 9. klasside jõulupidu toi-
mub �7. dets. 2008. a algu-
sega �9.00 ning lõpeb 22.30

Dresscode: MASKIBALL  
Pidulik riietus – poistel üli-
kond või triiksärk ja viigipük-
sid, tüdrukutel kleit või pidu-
lik seelik. NB! Mask on kõige 
olulisem! Häid ideid maski-
de valmistamisel võite saa-
da aadressil: www. maskita-
lia.com.

Kaasa võtta kutse ja õpi-
laspilet. Koolimajas on ava-
tud ainult 1. ja 2. korrus. Peo 
ajal on koolimaja välisuksed 
suletud, seega palume õige-
aegselt kohal olla !

Peo ajal on suletud ka 
keldris asuvad garderoobid, 
seega kõik vajalik tuleb kap-
pidest varakult ära võtta. Üle-
riided vahetate teile määra-
tud klassiruumides.

9. klassid

Vabariiklik koolimood Pärnus
Laupäeval, 6. detsembril 

2008 toimus Pärnus vabariik-
lik koolimoe konkurss, kus 
esinesid Eesti üldharidus-
koolide parimate disainerite 
kollektsioonid. Viieliikme-
lise žürii hinnangul osutus 
võitjaks Saaremaa Ühisgüm-
naasiumi õpilase Teele Koeli 
kollektsioon „Cocoon“. 

 Eelvoorus valiti konkur-
sile laekunud fotode põh-
jal välja 11 parimat kollekt-
siooni kogu Eestist. Finaalis 
võistlesid noored disainerid 
Pärnust, Saaremaalt, Valga-
maalt, Paidest, Haapsalust, 
Järvamaalt ja Sillamäelt. 
Märkimisväärne oli ka see, 
et 11 finalisti seas oli lau-
sa neli kollektsiooni Saa-
remaalt. Meie koolist said 

edasipääsu võistlusele kol-
lektsioonid ”Valgusfoor” 
(autor Maris Tustit; 12 e) 
ning “Diamonds” (autorid 
Linda Lapp, Merilin Nõgu, 
Eliis Pint, Agne Vaher, Sti-
na Silluste, Laura Laaster; 
9a).

 Kollektsioonide hulgas 
võis  näha väga dramaatilisi 
ja ka hirmutavaid etteasteid 
ja samas ka kaunilt roman-
tilisi ja  naljakaid. Osadel 
oli esitluseks valitud mitte 
lihtne laval jalutamine, vaid 
kokku pandud tõeline show. 
Kollektsioonides oli kasuta-
tud väga erinevaid mater-
jale. Traditsioonilise kanga 
kasutamise kõrval andsid 
kollektsioonides värvi  loo-
duslikud materjalid ja oli 

mõeldud ka ökole ja taaska-
sutusele. 

Valiti välja ka eripree-
miad, parim meesmodell 
kollektsioonist „Di Cain“, 
parim naismodell kollekt-
sioonist  „Do it! Green“, ter-
viklikkuse eripreemia kol-
lektsioon „Do it! Green“ ja 
julguse eripreemia kollekt-
sioon „New Age Revolu-
tion“. Žürii otsustamise ajal 
pakkusid publikule silmailu 
tantsushowd. 

Ürituse peakorraldajaks 
oli Pärnu Gabriele Moe- ja 
tantsukool.

Suur tänu sponsoritele ja 
peakorraldajale Lembe Lem-
miksoole Pärnust.

Jane Kaju, 
7A klass

3. �2 oli meie koolil au võõrustada Eesti esileedit Evelin Ilvest, kes tuli vaatama teatriõhtu võiduetendust 
“Evelini lugu”, millele järgnes ligi tunnipikkune vestlusring näitlejatega. Loe lk. 3! Foto: Raul Vinni/Oma Saar

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad

Andrus Raamat 12C 11.12
Raido Lember 10C 11.12
Karel Kadarik 11D 11.12
Mari Pärtel 10A 11.12
Artur Fredrik Alpstål 2A 11.12
Fredi Pihlas 9A 12.12
Liisel Nelis 6B 12.12
Ainar Ivanov 1A 12.12
Oliver Mändla 9A 13.12
Riin Oeselg 8A 13.12
Robin Väli 1C 14.12
Aivo Põlluäär 11C 14.12
Elisabet Välbe 9B 14.12
Joosep Sepp 8B 15.12
Karoline Malk 3B 15.12
Ago Oll 4B 16.12
Eliisa Annusver 9A 17.12
Aleksander Tõru 2A 17.12
Livia Matt 9B 17.12
Triinu Lomp 12B 17.12

Töötajate sünnipäevad

Eneli Vahar 17.12
Anu Rüütel 20.12
Külli Mänd 20.12

Teated

KG kontsert-jumalateenis-
tused Laurentiuse kirikus

K. 17. dets kl 17.00 1.-6. 
klassi õpilased, N. 18. dets kl 
16.00 7.-12. kl õpilased. Kõik 
kuulajad on teretulnud!

Veikko Lehto
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Meite reis Talina

5. detsembri varahommi-
kul asus meie kooli projek-
tirühm teele Tallinna poole, 
et saada osa seal toimuvast 
Teeviidast ning Archime-
dese Õpilaste teaduskonve-
rentsist. Hommik algas üp-
riski vara – nimelt teele asuti 
5:15 ja 5:30 bussidega. Jõu-
des pealinna, tuli esimese 
asjana rahuldada näljahä-
da meeldivas ja jõuluhõn-
gulises kohakeses nimega 
Sõõrikukohvik ning seejärel 
suunduti tähtsusjärjekorras 
teisele üritusele – Teeviida-
le. Sealt koguti palju huvi-
tavat infot tulevikuvõima-
luste kohta ning uuriti ka 
niisama huvi pärast ümber-
ringi toimuvat. Messilt lah-
kuti nii nagu heaks arvati ja 
sealt vahelt jäi noortel enne 
teaduskonverentsile suun-
dumist aega veidi linna peal 
ringi luusida ja järjekordselt 
muretseda meeldiv kõhu-
täis. Kohtuti taas kell 15:30 
Tallinna Inglise Kolledži ees, 
kust suunduti end registree-
rima ja seejärel huviga kuu-
lama, mis neil teadusmeestel 
ka põnevat rääkida on. Alus-
tati siiski toimunud leiutaja-
te konkursi autasude jaga-
misega. Leiutisi oli äärmiselt 
põnevaid ja kasulikke.  Näi-
teks kuluks meile kõigile  
ära klassi müramõõtja või 

tüdrukutele käekoti valgus-
ti. Veel oli üpriski põnevaks 
nähtuseks Jumpstile tantsu-
tossud, mille kandadesse oli 
sisseehitatud kõlar ja muu-
sikamängija ning veel kon-
ditsioneer. Rõõmu tegi, et 
preemiasaajate hulgas olid 
ka noored KG õpilased. Kui 
kõik tulevased tähtleiutajad 
olid oma väärika tasu kätte 
saanud, järgnes pisuke paus, 
peale mida algas plenaarses-
sioon, sisaldades 5 uurimis-
tööd, millest esitati ajanap-
puse tõttu siiski vaid 4. Tööd 
rääkisid hapetest ja alustest, 
evolutsioonist, tööst kui elu-
kestvast õppest ning teadlas-
test ja kliima soojenemisest. 
Siinkohal ei saa me märki-
mata jätta, et teisena esine-
nud Soome härra meenu-
tas eriti oma häälelt, kuid ka 
veidi välimuselt meie arm-
sat ning väga austatud õp-
pealajuhatajat Maidu Vari-
kut. Peale esitlusi viidi kõik 
osalejad energiakeskusesse 
nautima meeldivat õhtusöö-
ki. Lisaks oli võimalus paar 
tundi tutvuda sealsete põ-
nevate aparaatide ning sea-
deldistega. Kui kõigil kõhud 
täis ja teadmishimud rahul-
datud viisid bussid noored 
ööbimiskohtadesse (meie 
grupp siis vanalinnas). Na-
gu säärastel reisidel ikka ei 

tulnud magamisest suurt 
midagi välja: jalutati vana-
linnas, mängiti kaarte ning 
õgiti kella ühe paiku öö-
sel McDonaldsi burgereid. 
Siiski võttis ka uni lõpuks 
maad. Hommik algas kella 
poole kaheksa ajal, mil asu-
ti kiiresti pesema ja end ning 
eluruume korda seadma. 
Kui hommikusöök oli ööbi-
miskohtades söödud võeti 
ette tee taas Inglise Kolledži 
poole. Seal leidsid aset kaks 
ja pool tundi kestvad paral-
leelsessioonid õpilaste na-
turaal- ja humanitaartea-
duste uurimustööde näol. 
Töid oli igast valdkonnast 
ning naturaalteaduste esit-
luste seas olid pea pooled  
saarlaste ettekanded. Kell 
12.00 pakuti TIK’i sööklas 
lõunat peale mida suunduti 
edasi rännakule Tallinna tea-
dusmaastikele, mis pakkusid 
nii meelelahutust kui seik-
lusi. Sellega lõppesid meie 
seiklused Tallinnas ning vii-
maks asusime teele kodu 
poole. Üldiselt jäime reisiga 
rahule, kuid ootasime siiski 
veidi rohkem põnevust. Kes 
teab, äkki saavad me lootu-
sed ning ootused reaalseks 
järgmisel aastal...

Marta Preedin, 
��A klass

Maakondlik konkurss 
„Koidulauliku valgel“

2. detsembril toimus Ku-
ressaare Gümnaasiumis Saa-
re maakonna etlejate kon-
kurss. Kohale oli tulnud 38 
osalejat 5.-12. klassini, neist 
17 olid KG õpilased.

Nooremas vanuseast-
mes (5.-9. klass) sai laureaa-
ditiili Hanna Martinson 9. 
klassist, eripreemia Sabi-
ne Suuster 9. klassist ja eri-
lise preemia Laura Oolup 7. 
klassist, kõigi juhendaja on 
õpetaja Eve Tuisk. Vanemas 
vanuseastmes (10.-12. klass) 
sai Elina Kadaja 10. klassist 
eripreemia, juhendaja Marit 
Tarkin.

Aitäh Kristel Väin, Get-
tel Sink 11E ja 11B noorme-
hed! Järgmine etlejate mõõ-
duvõtmine 27. 01.

Merle Rekaya, 
konkursi korraldaja 

11A reisiseltskond koos klassijuhatajaga. Foto: erakogu

Juht tänab
Raili Kaubit vabariikli-

ku konkursi “Pisiasjad, mis 
muudavad elu paremaks” 
tulemusliku korraldamise 
eest koolis.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Õnnitlen Laine Lehtot ja 
Pilvi Karu ja nende tublisid 
õpilasi suurepäraste saavu-
tuste eest maakondlikul so-
listide konkursil.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Tänud kõigile vabariik-
likul moekonkursil “Kooli-
mood 2008” osalenud õpi-
lastele ning õpetaja Merle 
Tustitile, kes meile konkursil 
toeks ja abiks oli.

Raili Kaubi, 
kunsti-ja käsitööosakonna 

juhataja

Suur aitäh Merle Re-
kayale maakondliku kon-
kursi “Koidulauliku valgel” 
korraldamise eest. Palju õn-
ne tublidele etlejatele Hanna 
Martinson 9.b, Sabine Suus-
ter 9.b, Laura Oolup 7.a ja 
Elina Kadaja 10.c 

Eve Tuisk, 
eesti keele ok juhataja

Teated
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“Evelini lugu” tõi Kuressaare Gümnaasiumisse 
külla päris Evelini

Esmaspäeval, 3. detsemb-
ril oli Kuressaare Gümnaa-
siumil au võõrustada Ees-
ti esileedit Evelin Ilvest, kes 
tuli vaadama  Suure Teatri-
õhtu grand prix’i võitnud 
etendust “Evelini lugu”. Kell 
13.00 kihas saalitäis õpilasi 
ootusärevalt, pilgud suuna-
tud uksele - kas ta tuleb, on 
see ikka tõsi... Ja siis ta tuligi 
ja saal kajas aplausist.

grand prix` võitnud eten-
duses oli põhiosa jalga-
del - “...nagu sageli Eesti 
meedial , pead ei ole va-
jagi,” tõi esileedi tabava 
võrdluse

Evelin Ilves kuulis eten-
dusest tuttava käest, kes 
saatis sõnumi “...nüüd nad 
on sinust näidendi teinud”. 
See hakkas esileedit huvita-
ma, ta luges uudise läbi ning 
tahtis näidendit ka ise näha. 
Esimeseks mõtteks oli kogu 
trupp kutsuda esinema pre-
sidendi kantselei jõulupeole, 
kuid siis tuli visiit Saaremaa-
le ja võimalus avaneski.

Pärast etendust toimus 
vestlusring, mille alguses tä-
nas Evelin Ilves näidendi te-
gijaid. Esileedi leidis, et näi-
dend oli naljakas ja efektne. 
“Kui noored julgevad avali-
kult üles astuda, siis nad on 
täiesti terve mõistusega ini-
mesed,” täpsustas ta. “Loo-
mingulisust ei või vaka all 
hoida,” arvas Evelin Ilves, 
„kui julgete öelda, mida ar-
vate, siis oletegi juba võit-
jad!“

Etendus oli Evelin Ilvese 
jaoks hea, kuid ta nentis siis-
ki, et faktid olid veidi vales 
kronoloogilises järjestuses. 
Ei olnud nii, et tuli kikilip-
suga jalg ning tõi talle kinga-
kese koos õnnega, vaid tule-
viku ja õnne nimel tuli endal 
tööd teha juba palju varem.

On teatud hulk inimesi, 
kes näevad igas asjas hal-
ba

Kui jutt meediakära pea-

le läks, siis leidis Evelin Il-
ves, et ta valetaks, kui ütleks, 
et meediakära  teda ei häiri, 
küll aga on ta ses suhtes ka-
lestunud. Töötanud aastaid 
meedias turundusdirekto-
rina, teab esileedi väga häs-
ti, mis ja miks ajakirjanduses 
müüb. Kui vaja, siis suuda-
vad ajalehed ära kasutada 
kõikvõimalikud faktid, eri-
ti kui asi puutub negatiivse-
tesse uudistesse, mis paha-
tihti müüvad paremini kui 
positiivsed. On teatud hulk 
inimesi, kes näevad igas as-
jas halba, see nõuab teatavat 
“andekust” ja “fantaasiat”. 

Nagu Evelin Ilves ütles: 
“Pilvitut õnne ei ole kellelgi, 
isegi Kadriorus mitte.”

Evelin Ilves ei teegi küm-
me tundi päevas sporti

Kui Evelin Ilvesel on va-
ba päev, veedab ta selle Är-
mal.  Ta naudib põhiliselt 
kahte tegevust: spordib või 
kokkab. Ometigi ei tee esi-
leedi päevas 10 tundi sporti, 
nagu meedia kajastab. “Päe-
vakava on tihe ja peaks ju 
hiromant olema, et olla kor-
raga mitmes kohas,”naljatas 
Evelin Ilves. Palju aega ku-
lub näimisele - näimise all 
mõtles ta aega, mis tuleb pü-
hendada väljanägemisele: 
kleidiproovid, maniküür... 

Seetõttu vabal ajal eelistab 
presidendiproua teha mida-
gi, millel on nähtav tulemus 
– õmblemine, joonistamine, 
kodukaunistamine. 

Evelin on suur kokkami-
sefänn, ta kiitis meie ameti-
kooli kokki, kellest saavad ja 
on saanud head meistrid. Tä-
nu kokakunsti harrastamise-
le on Evelin Ilves saanud ka 
julgust vabamalt rääkida toi-
tumisest.  Esileedi teab häs-
ti,  kuidas tervislik toitumi-
ne välja näeb. Toiduainetega 
saab palju huvitavat „kokku 
keeta“, aga ka  “mürgipom-
me” valmistada.

Peale arstiteaduskonna 
lõpetamist ei läinud Evelin 
arstina praktiseerima, vaid 
alustas tööd Eesti Majandus-
juhtide Instituudis rahvus-
vahelise juhtimise osakon-
na konsultandina. Evelin 
Ilvese õpetaja Tiit Elenurme 
mõte, et kogemuste puudu-
mine on tuhat korda parem 
kui aastatepikkune vale ko-
gemus  ja Ameerikas on läbi 
viidud uuring, mille põhjal 
kaks  universaalsemat hari-
dust on juura ja meditsiin, 
põhjendavad esileedi tollast 
valikut. “Arstidele õpetatak-
se süstemaatilist mõtlemist, 
õpetatakse nägema tervet 
pilti, mitte ühte-kahte detai-
li. Arstid teavad, et alati on 

olemas taustad ja mõjud,” 
selgitas ta. Evelin Ilves ei ka-
hetse, et arstiteaduskonda 
õppima läks.

 Haridus annab vabaduse 
– mida targem sa oled, se-
da rohkem sa näed

Kui küsisime Evelin Ilve-
selt soovitusi abituuriumi-
le, siis ta soovitas kindlasti 
edasi õppida, ei ole oluline 
kas ülikoolis või kutsekoo-
lis. Tähtis on õppida palju ja 
võimalikult kaua, ükskõik, 
millises koolis. Haridus ei tä-
henda alati kõrgkooli. Evelin 
Ilvese sõnul on tema isiklik 
kogemus see, et poole kõrg-
haridusest annavad meile 
kaasa need inimesed ja kaas-
lased, keda kooliaja jooksul 
kohtame. 

“Ärge ostke kinke,” soo-
vis esileedi meie õpilaste-
le jõulueelse soovi, “tehke 
neid ise!” 

Hea sõna, soov või luu-
letus on palju paremad 
kingid kui poest ostetud 
kraam.”Soovige üksteise-
le head!” jäi kõlama esilee-
di mõte.

Kristi Neemesto, Teele Viil, 
�2B klass

Esileedi külaskäik ja “Evelini lugu”  olid kohale toonud saalitäie publikut, kinkides 
koolipäeva meeldejääva elamuse  Foto: Raul Vinni/Oma Saar
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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:

Kodutütred valmistasid pi-
parkooke!

Teisipäeval (02.12)kogu-
nesid KG kodutütred kok-
ku ja hakkasid piparkooke-
valmistama. Piparkooke tuli 
väga palju! Osad piparkoo-
gid tulid veidi soolased, ku-
na küpsetuspaberi asemel 
kasutasime margariini. Kõik 
sõid oma kõhu piparkooki-
dest täis ja rääkisid niisama 
juttu! Veel harjutasid kodu-
tütred oma hümni! Peale se-
da koristasime köögi ja laua 
ilusasti ära ja läksime koju.

Meie juhendaja Kristel 
viis osa piparkooke ka õpe-
tajatele maiustamiseks. 

Kaisa Maimann, 
kodutütar

Korvpalli veerandfinaal
Täna kell 16.00 peetakse 

maha veerandfinaali 4 koh-
tumist, kus selgitatakse väl-
ja poolfinaali pääsejad. Oma-
vahel mängivad 11e ja 10d, 
10b ja 12c, 12f ja 11a ning 11b 
ja 11d. Fännid on alati ooda-
tud kaasa elama!

Gettel Sink ��E, 
spordiosakond

Maakonna kodutütarde 
jõulupidu Orissaares.

KG kodutütred kogu-
nesid reedel kell 18.00 staa-
bi juurde ja bussi oodates 
tehti nalja ja harjutati ko-
dutütarde enda väljamõel-
dud hümni.  Bussi saa-
budes hakkab põnev sõit 
Orissaarde. 

Kohale jõudes esita-
sid kõik oma grupi välja-
mõeldud hümni. Seejärel 
said kõik kohalolijad ma-
gusa pakikese. Õhtu jätkus 
diskoga, mis väsitas kõiki 
õhtu lõpuks päris korrali-
kult ära. Tagasi Kuressaar-
de jõudsime 23.00. Õhtu oli 
väga tore!

Kodutütred

Teated

Lühidalt

Seminar kolme kooli 
sisehindamisest

5.-6. detsembril toimus 
Veskisillal seminar sisehin-
damisest ja sisehindamise 
nõustamisest, kus osalesid 
Valga Põhikooli, Saare-
maa Ühisgümnaasiumi ja 
Kuressaare Gümnaasiumi 
juhtkonnad, Riikliku Eksa-
mi- ja Kvalifikatsioonikes-
kuse sisehindamise nõusta-
mise osakonna nõunikud, 
Valga ja Kuressaare Lin-
navalitsuse esindajad ning 
Saare Maavalitsuse hari-
dusosakonna esindaja.

Sisehindamise kolmik-

nõustamise kogemusi jaga-
sid osalevate koolide direk-
torid-nõunikud Viljar Aro, 
Toomas Takkis ja Tarmo 
Post. Ootustest koolipida-
jale ning ülevaate Suurest 
Pildist Eestis (ehk sisehin-
damise ja nõustamise as-
pektist) edastas REKK-ist 
Marika Pettai. Lisaks toi-
musid erinevad rühma-
tööd ja arutelud toimunud 
nõustamisprotsessi ning 
sisehindamise võimaliku 
korralduse osas, mille käi-
gus oli võimalik teha ka 

REKK-ile ettepanekuid tu-
leviku tarbeks.

Sisehindamine jätkub.
Kuressaare Gümnaa-

sium sisekoolitab oma juh-
te veel sel aastal, nimelt 22. 
detsembril. Koolidevaheli-
ne ühisseminar tõotab uut 
hoogu saada aga tuleval 
kevadel.

Info edastas:

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

See on käes- 
sinu unistuste 
koolipäev!
Neljapäeval (11.dets)

alates TEISEST 
VAHETUNNIST 
SÖÖKLA EES!

Jäätis krõbedas vahvlis
ja hõrgutavad pirukad!

KERE KÜLMAKS


