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Lk. 2
Kaugele on jõudnud 
meie keeleväelased, 
loe ja pea pöialt! Lk. 3

Kuidas �0 c metsas 
käis ehk Mina olin 
metsa minemas ja... Lk. 4

“Eestimaa tuntud ja 
tunnustatud inime-
sed” - parimad pildid

Mandlike taas vabariigi parim 
vokaalansambel!

6.-7. märtsil Jõgeval toi-
munud üleriigilisel ansamb-
lite konkursil saavutas KG 
huvikooli Inspira lauljatest 
oma vanuserühmas 1. koha 
tütarlaste ansambel Mandli-
ke (juh.Pilvi Karu).

Inspirat esindasid kon-
kursil ka tütarlaste ansam-
bel Särts (juh.Pilvi Karu) -  
4. koht, tütarlaste ansambel 
Öunake (juh. Helle Rand) 
– 8. koht, segaansambel  
Sa:rlaine (juh. Laine Lehto) 

– 5. koht, neidude ansambel 
Kapriis (juh. Helle Rand) – 6. 
koht.

Saarlastest osalesid kon-
kursil veel SÜG -i poistean-
sambel Hundinuiad (juh.
Mari Ausmees) – 3. koht, 
meesansambel Varsaka-
bi (juh. Mari Ausmees) – 2. 
koht ning Britta Ilusate Tüd-
rukute Sekstett (juh. Britta 
Virves) – 8. koht.

Žürii tunnustas saarla-
si ka eripreemiatega: Särav 

pianissimo – KG huvikool 
Inspira neidude ansambel 
Mandlike (P. Karu). Parim 
kontsertmeister – Britta Vir-
ves. Majandussurutise pääs-
tevõti – SÜG-i meesansam-
bel Varsakabi (M.Ausmees).

Palju õnne edukatele 
lauljatele ja juhendajatele!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Palju õnne kõigi-

le sünnipäevalastele nii 
sel kui järgmisel näda-
lal ja toredat vaheaega! 
 
Õpilased
Mirelle Teern 3A 12.03
Marcos Mägi 2A 12.03
Kairi Rassel 12F 12.03
Mairo Hallik 9A 12.03
Sass Pääsk 11A 12.03
Hendrik Putk 3A 12.03
Kerstin  Tang 2A 12.03
Kristiine Saart 1C 13.03
Grete Neilinn 1A 13.03
Hannes Lõhmus 12A 14.03
Raul Rooso 10D 14.03
Anni Kadakas 11D 14.03
Mirjam Ool 12E 14.03
Getter Vaha 7A 15.03
Kristel Reinsoo 12D 15.03
Edvin Kallas 12D 15.03
Kerli Lõoke 12B 16.03
Madis Pajussaar 5B 16.03
Gille Jõevere 12F 17.03
Allar Aas 10B 17.03
Lauri Aavik 2A 18.03
Janet Laus 11B 18.03
Janno Siim 10B 18.03
Kaimar Nuut 11A 18.03
Kerttu Salujärv 11A 18.03
Juhan Soon 1A 18.03
Karl Aru 5B 18.03
Holger Part 12C 19.03
Silver Ringvee 7B 19.03
Sten Kongas 1B 20.03
Kaia Vahho 10C 20.03
Liisi Salong 12C 20.03
Gedli Lest 5B 20.03
Henry Tiirik 11B 21.03
Heleri Ots 12D 21.03
Grete Püvi 8A 21.03
Tarmo Tuuling 7B 22.03
Taavi Taavita 12E 22.03
Kennet  Sullakatko 10B 22.03
Karen Aau 12F 22.03
Triin Link 12B 23.03
Benjamin Siirak 9A 23.03
Marilis  Nõmm 11C 23.03
Merili Põldema 8A 24.03
Kaisa Kuusksalu 5A 24.03
Matis Oolup 11B 24.03

Töötajad

Helle Rand 11.03
Anu Saabas 13.03
Piret Paomees 17.03
Monika Põld 22.03
Maren Asumets 23.03
Marju Kirss 24.03
Eveli Põld 24.03

Mandlike 2009. aasta galakontserdil. Foto: Kertu Saar
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Kes leiab Kuldse Amuleti?
Viimases “KeeleVäe” 

saates väljusid kaheksandast 
ruumist võitjana KG keele-
väelased. Sellega pääsesid 
nad kindlalt finaali. Ära tu-
li arvata, kes on kes ja mis 
on mis. Vastused: kaber on 
kits, naber on hein ja leedik 
on liblikas.

Emakeelepäeval, 14.  
märtsil hakkavad KG-ga esi-
koha eest võistlema Eduard 
Vilde nimelise Juuru güm-
naasiumi õpilased. Auväär-
se kolmanda koha saavutas-
Tallinna 21. kool.

Nüüd selgub võitja! Alles 
on vaid kaks kooli ja nad lä-

bivad kaks ruumi!
Pirita klooster ja keskaeg-

ne piinakamber. Saladuslik 
ja müstiline esimene hooaeg 
saab väärilise lõpu. Lõpuks 
selgub, milline võistkond 
leiab Kuldse Amuleti ja saab 
selle Vanemate Kogule ta-
gastada. Selle eest ootab neid 
vääriline auhind! Kõik vih-
jed on ruumides olemas, tu-
leb vaid silmad lahti ja mõis-
tus terav hoida...

Hoia Kairile, Sassile ja 
Kristjanile pöialt!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna juhataja

Abituurium saatis kingitusi sõja tõttu 
kannatanud  Gruusia õpilastele

Kuressaare Gümnaa-
siumi abituuriumi kuus 
klassi kogusid novembris-
detsembris toimunud hea-
tegevusliku projekti raames 
oma klassides kokku üle 
4300 krooni ja ostsid kingi-
tused Gruusia õpilastele, kes 
kannatasid Vene-Gruusia 
sõja tõttu.

Saaremaa Punase Risti 
tegevsekretär Laina Kunn-
berg-Bortnikov kaudu saime 
kontakti Gruusia haridus- 
ja teadusministeerimi tööta-

ja Nani Dacaquishviliga, kes 
lubas hoolitseda, et kingitu-
sed jõuavad tõesti sõja tõttu 
kannatanud lasteni.

23. veebruaril 2009 toi-
mus Shida Kartli regiooni 
Gori linnas Ditsi riigikoo-
li taasavamine kaasaegse-
te õpitingimustega, millest 
võttis osa haridus- ja tea-
dusminister Nika Gvaramia, 
kes kohtus kooli 260 õpilase-
ga ja andis edasi Kuressaare 
Gümnaasiumi abiturientide 
kingitused, milleks olid Ka-

levi šokolaadid, joonistus-
plokid ja värvipliiatsid. 

Gruusia haridus- ja tea-
dusministeeriumi kaudu 
saabusid ka tänusõnad meie 
koolile.

Ditsi riigikool renoveeri-
ti osaliselt 2007. aastal Jakob 
Gogebashvili programmi 
raames, kuid rüüstati Vene 
agressiooni käigus 2008. aas-
ta augustis. Kooli taastamist 
toetas Gruusia Keskpank.

Merle Rekaya, 
klassijuhataja

“KeeleVäe” finaal on sel laupäeval, hoiame enda vägilastele pöialt!

��. märtsil tähistame Ku-
ressaare Gümnaasiumis 
eesti keele päeva (�4.03) 
konverentsiga “Saarlas-
test keelemehi”. 

Ettekanded õpilastelt 
ja külaliselt.

Konverentsi algus koo-
li aulas kell 14.00.

Üritus on kutsetega 
keelehuvilistele õpilaste-
le, neile, kes on emakeele  
õppimises tublid olnud, 
aga ka neile, kes on kooli 
esindanud olümpiaadil  ja 
konkurssidel.

Oodatud on huvilised 
õpetajad.

 Eesti keele osakond

Tänan kõiki koorilaul-
jaid, dirigente, teadusta-
jaid ja pillimängijaid to-
reda Eesti Vabariigi 91. 
sünnipäevale pühenda-
tud kontserdi eest. Tänu 
peakorraldaja Pilvi Karu-
le!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Juht tänab

Teated

Meie luuletaja Juhan Liiv 
on kord öelnud: minu 
erakond on eesti keel.

Eesti keel on olnud see 
oskus, meie olemise päris-
osa, mis on aidanud meil 
alles jääda. Kõigi raskuste 
ja tagasilöökide kiuste.

Mõnel rahval on sel-
leks usk, mõnel teisel ter-
ritoorium, kolmandal mõ-
ni väärtus või ideaal.

Eestlaste koosolemi-
se, eestlaseks olemise tse-
ment on eesti keel.

Vabariigi President 
keelefoorumil 

21.01.2009
Ilusat emakeelepäeva!

Eesti keele õpetajad
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Inspira kooride kontsert EV 91
Meie kool tähistas Ees-

ti Vabariigi 91. aastapäeva 
piduliku kooride kontser-
diga Kuressaare Kultuuri-
keskuses. Mullu esmakord-
selt toimunud kontserdist 
on saamas meie kooli uus 
traditsioon. Kontserdil esi-
nesid mudilaskoor Ave Sol-
bemoll, tütarlastekoor Voca-

liisa, Saaremaa Poistekoor 
koos ettevalmistuskooriga, 
neidudekoor Neidis ja sega-
koor Ave. Kõnet pidas Taavi 
Tuisk ja oma osa pidulikkust 
lisas Kuressaare Linnaorkes-
ter Matis Männa juhatusel. 
Täissaalile esitati tunniaja-
ne kava, kus kõlasid laulud 
kodust, Eestimaast, armas-

tusest ja meie kaunist loodu-
sest. 

Tänud kõigile esinejatele 
ja kuulajatele, dirigentidele 
ja teadustajatele. Suurim tä-
nu peakorraldaja Pilvi Ka-
rule.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

10 c klassi tegevuspäev

Päev pärast vabariigi aas-
tapäeva balli oli meil klas-
siga kavandatud väljasõit 
Mustjalga. Eelmise õhtu hi-
liste tundideni kestnud tant-
sutrall andis unisuse näol 
end ka hommikul veidi tun-
da, aga kolmveerandtunni-
ne bussisõit Leisi, kus meie 
ringreis alguse pidi saama, 
oli täpselt paras, et veidi en-
ne metsas ringimüttamist 
veel korraks tukastada. Lei-
sis külastasime üht vana-
aegset talumaja, millest oli 
tehtud muuseum. Seal tut-
vusime vanema aja talutöö-
riistadega ja külma trotsides 
tegime ka metsas ühe pa-
rajalt pika tiiru. Metsamat-
kal õppisime tundma puid, 

loomi ja kuidas on  inime-
sed  metsandusega ajast ae-
ga tegelenud. Talumajja kül-
mununa tagasi jõudes jõime 
tassikese kuuma teed, et taas 
üles sulada. Seejärel sõitsi-
me bussidega oma ööbimis-
paika - Mustjala RMK met-
samajja. Meid kõiki üllatas 
majakese hea seisukord. 
Köögis oli mikroahi, tavaline 
ahi, nõud, igale ühele leidus 
majas voodikoht, meil oli 
võimalus videot vaadata ja 
samuti olid majas väga kor-
ralikud pesuruumid. Eda-
si sõitsime bussidega kars-
tialale, kus meile matk tehti 
ja ümbrust tutvustati. Seejä-
rel avastasime, et bussijuhid 
olid meid metsa unustanud, 

seega pidime jala tagasi oma 
ööbimiskohta jalutama. Tee 
oli küll pikk, aga heas selts-
konnas möödus aeg kiirelt. 
Mustjalas külastasime kõik 
poodi ja tegime ühe korrali-
ku pizzasöömingu. Õhtu ja 
öö möödusid igasugu män-
ge mängides – pokkerist 
aliaseni. Ühe klassijuhataja-
tunni viisime ka läbi. Kok-
kuvõttes olid need kaks päe-
va igati õnnestunud. Tore oli 
see, et saime ühendada spor-
di (matkad metsas ja 6 km 
jalutuskäik ööbimispaika) 
kasulike teadmiste omanda-
misega ja need kaks päeva 
oma klassiga veeta.

Kerttu Olesk �0c klassist

10C metsaelu avastamas

Kuressaare Gümnaasium 
on välja töötamas ühtset 
internetipõhist tagasiside 
andmise vormi õpilastele 
ja nende vanematele, mil-
le abil uurib kool õpilaste 
ja vanemate arvamust koo-
li kohta üldiselt ning aine-
alaselt.

Vastavad küsimusti-
kud on plaanis välja pan-
na kooliaasta lõpul, et 
saada esmakordne laia-
põhjaline hinnang koolile, 
selle õppetööle ning õpe-
tajatele. Edaspidi võiks 
ainealast tagasiside anda 
seal regulaarselt ainevee-
randi lõpul. Loodetavas-
ti saame tagasiside kau-
du mitmeid häid mõtteid, 
kuidas laste elu edaspidi 
paremaks ja põnevamaks 
muuta.

Madli-Maria Naulainen, 
sotsiaalteaduste osakonna 

juhataja

“Metsad oleksid väga vaik-
sed, kui laulaksid vaid need lin-
nud, kes teevad seda kõige pare-
mini...

(Henry van Duke)“

Käesoleva aasta �. ok-
toobril alustas meie koolis 
tööd Õpilasabi Ümarlaud 
(ÕAÜ).

See on koht, kus õpilasel 
on võimalus saada vajalikku 
tuge   kooliskäimiseks, va-
nematel saada  toetust  laste 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud küsimuste lahenda-
misel, õpetajatel saada toe-
tust oma igapäevatöös.

Esimese poolaasta jook-
sul oleme ära kuulanud klas-
sijuhatajad I - IX klassini, 
vajadusel välja kutsunud las-
tevanemaid, aineõpetajaid ja 
õpilasi. Rõõmustav, et meie 
poole on omal algatusel eri-
nevate probleemidega pöör-
dunud ka  aineõpetajad ja 
lapsevanemad.  

Märtsikuus on ÕAÜ oo-
datud kümnendate klasside 
klassijuhatajad. Oleme val-
mis kuulama, millised on 
noorte  probleemid ja kuidas  
saame meie neid  abistada... 
et koolis oleks   rõõme roh-
kem.

Maret Martinson, 
KG Tugikeskuse juhataja

Lühidalt
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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:

Joonistusvõistluse tulemused
Teema “Eestimaa tun-

tud ja tunnustatud inime-
sed” tulemused:  4.- 5. kl. 1. 
Sander Tamm 5a “Õp. Gre-
te Pihl”, 2. Siret Mägi 5a kl. 
“Heidi Purga”, Caroly Kirs 
5a kl. “Signe Kivi”, 3. Sand-
ra Teras 4b “Toomas Hend-
rik Ilves”, Sigrid Koppel 5b 
”Kalmer Koppel Teetorma-
jast”

Tunnustus meie pre-
sidendi kõige modernse-
ma kujutamise eest Krister 
Nõmmistele 5b kl. Huvitava 
pildi Birgit Õigemeelest joo-
nistasid Liis Kubits ja Karo-
lin Kärm 4a kl.

6. kl. 1. Kärt Kaasik 6b 
”Evelin Ilves”, 2. Maarja 
Toplaan 6a ”Ivari Padar” Lii-
sel Nelis 6b “Gert Kanter”, 3. 
Heleri Sepp 6a ”Keskkon-
naminister Jaanus Tamkivi” 
Karmen Tamsalu ja Laura 
Põder 6a “Konstantin Päts”.

Tunnustus Kristjan Tä-
navale 6a kl. pildi ”Tuletõr-

jujad” ja Liisi Kippakule 6a 
pildi “Minu isa” huvitavalt 
värvitud taustade eest. Pari-
ma pildi meie kooli direkto-
rist joonistas Johanna Rand-
mets 6a kl. ja kõige uljama 
pildi Ott Tänakust Priidu 

Saart 6b kl.Väga tõetruu pil-
di Birgit Õigemeelest joonis-
tas Mirjam Tenno 6b kl.

7.- 9. kl. 1. Brenda Rau-
niste 7a ”Dirigent Eri Klas”, 
2. Kati Vahter 7a ”Valikud”, 
3. Laura Kuusk 9b ”Andrus 

Brenda Rauniste 7A, ”Dirigent Eri Klas”

Esmaabiring uuris kooli turvalisust 
Kooli tervisenõukogu on 
võtnud üheks eesmärgiks 
edendada koolis tervis-
likku elulaadi ja arendada 
turvalist, toetavat sotsiaa-
lset ja füüsilist keskkonda 
, et koolis oleks turvaline 
keskkond õppimiseks ja 
töötamiseks.

 KG Tervis - koosolekul  
andsid  esmaabiringi õpi-
lased üle nende poolt kaar-
distatud paigad  kohtadest  
koolimajas, mis ohustavad 
meie tervist, mõjuvad selle-
le negatiivselt ja ei soodusta  
efektiivset tööd.    

Esmaabiringi õpilaste 
tähelepanekud:

1. Märgistamata madal 
laeserv garderoobi sissekäi-
gu kohal.

2. Algklasside koridoris 
puuduvad seinakontaktidel 
kaitsmed.

3. Aula ees turritavad 
naelad seinast välja.

4. Mõnede tualettruumi-
de uksed avanevad sisse-
poole (III, IV korrus).

5. IV korruse lõpus või-
malik ummikukoht tulekah-
ju korral

6. Tuletõrjealarm ei kos-
ta kõikidesse klassidesse (III 
korrus)

Nõukogu otsustas pöör-
duda ka õpetajate  kollektiivi 
poole, et iga õpetaja, töötaja  
lisaks omapoolseid märku-
si, tähelepanekuid. Kõik et-
tepanekud, mis puudutavad 
kooli  füüsilist keskkonda, 
mida saaks koolis muuta pa-

remaks, puhtamaks, ilusa-
maks, on oodatud. 

Kogudes ettepanekud 
kokku, edastab tervisenõu-
kogu need vastavate osakon-
dade juhtidele kitsaskohtade 
likvideerimiseks. 

Loodame, et kõik koos 
suudame oma koolima-
ja muuta veelgi ilusamaks, 
turvalisemaks ja sõbraliku-
maks!

Parimat soovides, KG 
Tervis nimel,

Sirje Metsküll

Külli Mänd, meie kooli hal-
dusjuht, vastab:

 1., 2., 3. punkt - võetakse 
teadmiseks ja täitmiseks;

4., 5. punkt - kahjuks ei 
saa muuta.  Uste paigaldus 

toimus vastavalt päästeame-
tiga kooskõlastatud projekti-
le. Ummikukohad pole mit-
te ainult IV korruse otsas, 
vaid kõigis õppekorpuse B-
tiiva koridoriotstes - sellest 
päästaks ainult A-tiivaga 
analoogse evakuatsioonitre-
pi rajamine, mis on üks suur, 
tõsine ja kulukas ehitusette-
võtmine, mida lähiaastatel 
ilmselt ette ei võeta. Oleme 
olukorrast ise teadlikud ja 
on ka Päästeamet.

6. punkt - uuritakse ja la-
hendatakse.

Tervisi tervisenõukogule! 
Tänud tähelepanekute eest!

Külli Mänd, haldusjuht

Veerpalu” Kersti Sepp 9b 
”Urmas Alender”

Tänan häid joonistajaid ja 
nende juhendajaid.

Elle Jurkatam, 
kunstiõpetaja


