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Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad

Kertu Kaminskas 12E 09.04
Joonas Õispuu 1C 09.04
Jana Smidt 11D 09.04
Siiri-Liis Metsmaa 11D 10.04
Karena Kiis 10B 10.04
Robert Roost 12B 10.04
Siim Seeman 12C 11.04
Isabell Kasesalu 4A 11.04
Ann Aedmäe 10C 11.04
Kelly Talvistu 7A 12.04
Greete Paaskivi 4B 12.04
Aaron Usin 9B 13.04
Kristi Aksiim 9B 13.04
Taavi Sonets 11A 13.04
Laily Mihkelson 10C 13.04
Mari-Anne Pregel 12A 13.04
Risto Rist 10C 13.04
Henri Lepik 6B 14.04
Silvar Vahkal 12C 14.04
Sander Moondu 4A 15.04
Vahur Vessik 1A 15.04

Töötajate sünnipäevad

Eve Tuisk 10.04

KG huvikooli Inspira muusikud - 
tegijad kultuuripäevadel!

3.-4. aprillil toimusid Lei-
si Keskkoolis 15. Saaremaa 
koolinoorte kultuuripäe-
vad. Ligi 300 õpilast võistle-
sid solisti-, dueti- ja ansamb-
lilaulus, „bändinduses“, 
showtantsus, näitlemises ja 
kujutava kunsti kategoorias.  
KG huvikooli Inspira esin-
das sel aastal vaid muusika 
osakond – erinevates kate-
gooriates kokku 78 õpilast. 
Kuna üritus on noortepära-
ne ja tore, võiks meie tublid 
juhendajad leida tulevikus 
võimaluse ka näitemängu-
de, showtantsu ja kujuta-
va kunsti kategoorias maa-
konna tasandil mõõtu võtta!  
Muusikutel aga on juba mit-
mendat aastat põhjust oma 
saavutustega rohkem kui ra-
hul olla. Žürii (Anne Uus-
na, Annely Kuningas, Maris 
Kuusk, Erich Krieger) otsu-
sel pälvisid Inspira lauljad 
auhinnalisi kohti erinevates 
kategooriates kokku 19, neist 
esikohale lauldi end 8 korral:  
B-kategooria 5.-6. kl. so-
listide I koht Lau-
ra Põder (juh. H. Rand);  

A-kategooria 5.-6.kl. solistide 
I koht Kristiin Koppel (juh. 
P.Karu), II koht Meeri Mar-
tinson (juh. P. Karu) ja III koht 
Maria Pihlak (juh. P. Karu);  
4.-5.kl. ansamblite II koht 
5b ansambel „Black Girls“ 
(juh. V. Lehto); III koht an-
sambel „Särts“ (juh. P. Karu)  
6.-7.kl. ansamblite I koht 
ans. „Öunake“ (juh.H. Rand)  
B-kategooria 7.-9.kl so-
listide I koht Martin Õis-
nurm (juh.V. Lehto)  
A-kategooria 7.-9.kl solisti-
de I koht Linda Lapp (juh.P. 
Karu), II koht Hanna Martin-
son (juh.P. Karu) ja III koht 
Grete Paia (juh.P. Karu);  
A-kategooria 10.-12.kl solis-
tide I koht Sass Pääsk (juh.L. 
Lehto), II koht Marit Kii-
ker (juh.L. Lehto) ja III koht 
Keidi Saks (juh.L. Lehto);  
5.-9.kl duettide I koht Lin-
da Lapp-Hanna Martin-
son (juh.P. Karu), III koht 
Mirjam Tenno-Anna-
liis Lehto (juh.L. Lehto);  
gümnaasiumi duettide I koht 
Keidi Saks-Risto Paiste (juh.L. 
Lehto), I koht Kaia Oideki-

vi-Sass Pääsk (juh.L. Lehto), 
III koht Astrid Helena Teär-
Maren Suurna (juh.P.Karu)  
 
Eripreemiad: Aale Lember 
(juh. M.Stint, P.Karu) emot-
sionaalsuse eripreemia, Pil-
le Kreos (juh. P.Karu) pa-
rima kitarristi eripreemia, 
Anu Oks (juh.P.Karu) pari-
ma klassika esitaja eripree-
mia, Risto Paiste (juh.L. 
Lehto) žüriiliikme Erich 
Kriegeri lemmiku eripree-
mia, Liis Ilus (juh.L. Lehto) 
ilusa eesti keele eripreemia, 
Maarja-Linda Põld (juh. P. 
Karu) parima ansamblis 
lauldud soolo eripreemia.  
Bändidest esindasid Inspirat 
9a ansambel Eye For An Eye, 
Name On The Wall ja Killer 
Tissue. Viimane leidis ka žü-
rii (Ivo Aksiim, Igor Raadel, 
Erki Kuusk) poolt äramär-
kimist silmapaistva etteas-
te eest. 

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Teated

Foto: Janar Lind

14. aprillil toimub meie 
koolis PISA 2009 uuring. Va-
limis on 35 15-aastast õpilast. 
Koolil on võimalus võrrelda 
oma õpilaste saavutusi lu-
gemise, matemaatika ja loo-
dusteaduste valdkonnas 
maakondlikult, riiklikult ja 
rahvusvaheliselt.

Edu kõigile uuringus 
osalejatele!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Homme, 09. aprillil al-
gusega 8.10 toimub koo-
li aulas 11. klasside vene 
keele tundide projektide 
parimate tööde esitlused.

Ellen Kask,, 
vene keele õpetaja 

Jätkuvalt on meie koo-
lis nõutud vahetusjalatsid! 
Hoidkem enda koolimaja 
puhtana! Kõike seda kont-
rollivad naabrivalve, tähele-
panelik õpilasesindus ja KG 
Tervis töötajad! 

Naabri Valve
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Neljapäeval, 16. april-
lil kella 11-14 on Kuressaa-
re Gümnaasiumi talveaias 
Maalehe raamatute tutvus-
tus ja MÜÜK.

Olete oodatud!

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Suur tänu kunsti- ja käsi-
tööosakonna juhatajale Raili 
Kaubile ja tema meeskonnale 
suurepärase ja elamusi pak-
kunud koolimoe KG LOOK 
2009 korraldamise eest.

Sügav kummardus ka 
kõigi kollektsiooni autorite 
ees, olete ära teinud erakord-
selt  suure ja tubli töö.

Jõudu ja edu kõigile eda-
sipääsenuile maakondlikul 
konkursil.

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira 

direktor

Palju õnne tublidele et-
lejatele maakondlikul ven-
dade Liivide luulekonkursil 
eduka esinemise eest! Han-
na Martinson - laureaat (juh 
Eve Tuisk), Ivar Piterskihh - 
emotsiooni-eri (juh Merle Re-
kaya), Argo Sannik - hea re-
pertuaar (juh Marit Tarkin), 
Sissel-Maria Mägi - küpsu-
se-eri (juh Sirje Mehik). Suur 
aitäh ka kõikidele teistele et-
lejatele ja teie juhendajatele 
KG eduka esindamise eest!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna 

juhataja

Tänan kõiki 15. kultuuri-
päevadel osalenud õpilasi ja 
nende juhendajaid: Pilvi Ka-
ru, Laine Lehtot, Helle Ran-
da ja Mai Randa.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Juht tänab

Teated

KG LOOK 2009
Neljapäeval, 2. märtsil toi-
mus Kuressaare Gümnaa-
siumi aulas moeüritus KG 
LOOK 2009, mille tarbeks 
olid noored disainerid kok-
ku pannud 19 erinevat kol-
lektsiooni kolmes vanuse-
astmes. 

Seekord oli osalejatel va-
lida kahe kategooria vahel: 
vabateema „Vaim tuli pea-
le...” ja mereteema „Meri on, 
meri jääb.” Sarnaselt eelne-

vate aastatega, oli ka tänavu 
konkurents tihe ja tase kõr-
ge, kuid vaatamata sellele 
tegi žürii oma otsuse enne-
olematu kiiruse ja üksmeel-
susega. 

Moeürituse esikolmik oli 
ka valmis vastama kahele, 
vaat, et kohustuslikule küsi-
musele:

1. Kuidas valmis kollekt-
sioon, kust tuli idee?

2. Millise mulje jättis KG 

LOOK sel aastal?
Kristin Liias, II koht:
1. Idee tuli saunalaval. 

Mõtlesin laval, et meestel 
meeldib õlut alati juua ja ma 
ei saa sellest aru, kuna õlu on 
suht rõve. Ja siis tuli mõte, et 
võiks korke ära kasutada. La-
sin pudelikorgid spreiga üle, 
et ei oleks näha, mis margid 
on. Suhteliselt vähe sai neid 
kasutatud, kuna aega ei ol-
nud midagi suurt meister-

Grand prix võitjad. Foto: Riivo Matt

31. märtsil toimus SÜGis vendade Liivide luulekonkurss, millel osalesid meie koolist järgmise tublid õpi-
lased: Sissel-Maria Mägi 6. b kl (juhendaja Sirje Mehik); Laura Oolup 7. a kl, Mari-Liis Sepp 9. b kl, Hanna Martn-
son 9. b kl, Sass Pääsk 11. a kl, Maria Pihl 11. a kl, Piret Spitsõn 11. a kl, Elis Ramst 11. c kl (juhendaja Eve Tuisk); 
Meelis Linde 11. kl, Kirsti Vallaste 11. kl, Ivar Piterskihh 11. kl, Juta Altmets 11. kl (juhendaja Merle Rekaya); Argo 
Sannik 10. a kl, Mairo Tänav Tänak 10. a kl, Henri Kaus 10. a kl, Andry-Sten Tõru 10. c kl (juhendaja Marit Tarkin. 
Preemiad jagas žürii järgmiselt: eripreemiad - emotsiooni eripreemia Ivar Piterskihh, hea reperuaari valiku eripree-
mia Argo Sannik, küpsuse eripreemia Sissel-Maria Mägi; laureaat - Hanna Martinson.

Tuletan meelde, et meie 
koolisisese metoodilis-
te tööde võistluse tähtaeg 
hakkab tasapisi lähenema 
- selleks on 31. aprill.

Osad tööd on juba laeku-
nud, aga paljud veel alles ka 
nokitsevad nende kallal. Li-
havõtted paras aeg nokitse-
miseks :) Jõudu tööle!

Madli-Maria Naulainen, 
koordinaator
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KG LOOK 2009

Vanema vanuseastme I koht. Foto: Riivo Matt

dada, aga maakondlikuks 
üritan. Korke sain paljudelt 
sõpradelt, panin nad kogu-
ma. Otsustasin mereteemal 
teha. Panin vaid detailid. Iga 
inimene peab oskama neid 
vaadata mingi nurga alt (nn 
nuga kotil, papagoi, vanad 
ujumisprillid). Otsustasin lä-
heneda teistmoodi. 

2. Sellel aastal tundus ta-
se ikka palju kõvem olevat 
kui eelmisel aastal, just va-
nemas astmes. Mis meid 
siis järgmisel aastal oodata 
võib? Loodame, et mitte pet-
tumus. Laval nägin vaid kõi-
ge väiksemate kollektsioone. 
Sealt jäigi kõige enam silma 
see, mis võitis, meeldis ka 
Laura Laasteri tiim klassika-
lise mereteemaga, Jane Kaju 
oma oli väga kihvt, et otsus-
tas taaskasutusse võtta sur-
fikostüümid, väga meeldis 
muidugi Merilin Heinsoo 
mündikollektsioon. Võlus 
oma lihtsate lõigetega ning 
mündid mõjusid väga rah-
vuslikult. Tema parim kolle-
ketsioon siiamaani. Meelde 
jäi ka Kristiina Purga kol-
lektsioon, kelle värvide va-
lik on väga viis, samuti olid 
kraed väga kihvtid. Suur kii-
tus temale! Maris Tustit suu-
tis  üllatada selgi aastal, tal 
oli kõik terviklik: riided, de-
tailid, soeng, meik, model-
lid. 

Merilin Heinsoo, I koht:
1. Alusatamisega oli nii, et 

tegelikult ma olin juba käega 
löönud, et sel aastal jääb te-
gemata, aga siis mu toredad 
klassiõed ning õpetaja Raili 
Kaubi ei lubanud pooleli jät-
ta. Ja kuskil 3 nädalat taga-
si võtsimegi ennast kokku ja 
tegime ära. Tulemusega oli-
me kõik väga rahul. 

 Kõige paremad 
ideed tulevad ikka enne ma-
gama jäämist. Mõtlesin, et 
mis oleks huvitav, mida ta-
valiselt ei kasutata igapäeva-
selt riietuses... Ja siis jäi pilk 
pidama hoiupõrsal... Ja oligi 
idee olemas. :)

2. Konkurents oli väga 
suur ja tase on kõva. 1. koht 

tuli tõesti üllatuseks. Mui-
dugi väike soov oli küll, et 
tore oleks ju, kui mingi koha 
saaks. Me oleme väga rahul 
ja õnnelikud. Ilma Laurata, 
kes aitas kleite õmmelda, ja 
kõikide nendeta, kellel pol-
nud kahju oma sente loovu-
tada, poleks see kollektsioon 
see, mis ta praegu on.

Maris Tustit, Grand Prix 
2009: 

1. Kollektsioonide loo-
misel eelistan olla üksiküri-
taja. Kardan, et teistel oleks 
minuga koos raske sellises 
projektis kaasa lüüa, kuna 
minu ideed muutuvad vä-
ga kiiresti. Algul mõeldu 
võib lõpptulemusena välja 
kukkuda hoopis teistmoodi. 
Näiteks seekordses kollekt-
sioonis olid varrukatele alg-
selt mõeldud raamatulehti 
meenutavad kangast voldid. 
Inspireerituna aga sellest, et 
minu viimase kahe aasta lu-
gemised lõppevad pea ala-
ti pea padjal, siis said minu 
raamatulehtedest pehmed 
padjakesed.

Ideed jõuavad minuni 
elust enesest. Mõned sel aas-
tal kasutatud detailidest on 
peas mõlkunud juba vara-
sematel aastatel, kuid ilm-
selt polnud siis veel õige aeg 
neid teostada. Pilt selleaas-
tasest kollektsioonist tekkis 
esmakordselt silme ette ehi-
tusmaterjalide poes, kus sä-
ravad mutrid ja seibid liht-
salt püüdsid pilku.

2. KG LOOK on üks väga 
õnnestunud üritus. Esimesel 
poolaastal on oodatuimaks 
ürituseks Suur Teatriõhtu, 
teisel poolaastal oodatak-
se KG LOOKi. Kui esimes-
tel aastatel püüti lihtsaid de-
taile kasutades vanu riideid 
n-ö uueks teha, siis nüüd tu-
leb juba millegi saavutami-
seks leiutada midagi täiesti 
uut. Tundub, et kollektsioo-
nil peab juures olema mingi-
sugune kiiks, millega ta sil-
ma jääks.

Minu eriline tänu selle 
ürituse puhul alati energiast 
pakatavalt School Fashion 

Show loojale Heli Jalakale, 
kelleta poleks seda fantasti-
list üritust ning alati äärmi-
selt abivalmile ja mõistva-
le Raili Kaubile, kes on KG 
moeshow hing. Minu hu-
vi käsitöö vastu on suuresti 
tekkinud tänu temale. Suu-
rim tänu mu emale, kes on 
mind igati minu hullumeel-
setes ideedes toetanud. Li-
saks veel suur tänu kõikide-
le inimestele, kes on minu 
ideedega alati kaasa läinud 
ja aidanud neid teostada. Ai-
täh! 

Autasud:
4.-6. klass: 5a armsate klei-

tide eripreemia; 5b liikumise 
eripreemia; 6b (“Kevadlil-
led”) vanuseastme III koht; 
6a vanuseastme II koht; 6b 
(“Mere maailm”) vanuseast-
me I koht.

7.-9. klass: 7a moekas 
spordipreemia, Saaremaa 

Surfiklubi eripreemia; 9b 
(Favoor) kapuutsi eripree-
mia; 8b (LiPiKi) nobenä-
pu preemia; 8b (Monte Car-
lo) vanuseastme III koht; 9b 
(Vööllus) vanuseastme II 
koht; 9a vanuseastme I koht.

10-12. klass: 10b vormi 
eripreemia; 11c (“Kroon”) 
kunsti eripreemia; 11c 
(“Voodoo”) krae eripreemia; 
12b käsitöö eripreemia; 11b 
vanuseastme III koht; 11a 
vanuseastme II koht; 10c va-
nuseastme I koht; 12e grand 
prix 

Parim naismodell: Laura 
Laaster 9a

Parim meesmodell: Sergo 
Selder

Järjepidavate heade ideede 
eripreemia: Maris Tustit 12e

Riin Maripuu, 
11C klass
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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:

11B kübaratrikk saalihokis

KG Tervisenädal  - 13.-17. aprillil!
Eesmärgiks on tähistada 

ülemaailmset tervisepäeva 
(7.aprill) ja südamenädalat  
(20-26.aprill.) Erinevate üri-
tustega teavitada õpilaste-
le tervise tähtsust ja näidata 
võimalusi igaühele oma ter-
vise eest hoolt kanda, luua 
koolis  eeldused  tervisliku 
koolikeskkonna loomiseks.

Kooli sööklas:   menüü 
on jätkuvalt tervislik. Sellel 
nädala jaoks valmistatakse 
sööklas spetsiaalset salatit - 
südamesalatit!

Kooli raamatukogus  on 
väljapanek kirjandusest tee-
mal „Hea tegu südamele“.

Esmaspäev, 13. aprill
kell  11.45  ja 12.45  II 

korruse ÕE ruumi ees saab  
kooli iga õpilane täis puhu-
da kaasavõetud õhupalli ja 
sellele kirjutada  oma „HEA 

TEGU / HEATEGU SÜDA-
MELE“ ning  seejärel oma 
pall saata klaasboksi. Aulas -  
1.-3. kl. klassidevaheline ter-
vise ja esmaabi viktoriin.

Kell 13.45 aulas -   4.-6., 
7.-8. ja 9.- 12. kl. klasside-
vaheline esmaabi viktoriin. 
Vanusegruppide  võitjad 
esindavad kooli maakonna 
võistlustel. 

Kell 15.00 aulas -  elusta-
miskursus 9 a klassile.

Teisipäev, 14. aprill
kell 15.00 kooli sööklas –  

4.- 7. ja 8.- 10.kl. võistkonda-
de tervisesalati „HEATEGU 
SÜDAMELE“ valmistamise 
võistlus. Igast  klassist osa-
leb  kuni   3 võistlejat.   Töid 
hindab zürii  koosseisus Rai-
li Kaubi, Tiiu  Smidt, Elle 
Jurkatam,Tiina Käen.  (Ju-
hend vt. Lisa 2.) Aulas   -  

elustamiskursus 9b  kl.
Kell 16.00 linna spordi-

hoones - klassidevaheline 
võistkondlik kõrgushüppe-
võistlus 10.-12. kl.  

Võistkonnas   2T+ 2 P , 
kelle tulemused liidetakse 
ja selle järgi selgub   klasside  
paremusjärjestus.    

Kolmapäev, 15. aprill
kell 13.00 aulas -   5.- 7. 

klasside õpilastele tutvusta-
vad gümnaasiumi õpilased 
terviseteemalisi uurimistöid. 
Kell 15.00 aulas  -  8a ja 8 b. 
kl. õpilastele loeng „Uimas-
tid ja noored“. Lektor krimi-
naalpolitseinik   Veigo.Väli  
ja  Priit Sepp

 Neljapäev, 16. aprill
kell  8.10 aulas  -  10. klas-

side õpilastele loeng „Ui-
mastid ja noored“.  Lektor 
kriminaalpolitseinik   Veigo 

Meie koolis on juba 2005 
aastast saalihoki mängi-
miseks varustus ja esime-
se turniirini jõudsime  2007. 
Kolmandale turniirile regist-
reerus 8 võistkonda, kellest 
12F hiljem diskvalifitseeri-
ti. Finaali jõudnud 11B või-
tis peaaegu samas koossei-
sus ka 3 aastat tagasi ning sel 
korral tuli oma tiitlit kaitsta 
juba harjumuspäraselt. Väga 
tubli esituse tegi 9A, samu-
ti kolmandat korda turnii-
ril, alistades poolfinaalis 12C 
6:2.  Turniiri tase on kolme 
aastaga ühtlustunud esikol-
miku meeskondade osas ja  
neljanda koha pälvinud 10C 
näitas ka suurepärast aren-
gut turniiri jooksul.  Võit-
jate meeskonnas mängisid 
John Kaju,  Jarmo Varik, Ma-
tis Oolup, Tõnu Ilves, Meelis 
Linde ja Martin Linde. Hõ-
bemedal 9A poistele koos-

seisus Andri Altmäe, Karel 
Ellermaa, Mihkel Räim, Ro-
nald Paju,Sten Rassel, Kevin 
Soon ja Taavi Saar.  Turnii-

ri parim väravakütt oli 11B 
klassist Jarmo Varik  12 vä-
ravaga. Paima väravavahi 
tiitel läks 9A Taavi Saarele. 

Väravaküttide edetabel on 
võimla juures vaatamiseks.

Johannes Kaju, 
treener

Väli ja Priit Sepp
kell 14.45 II korruse ÕE 

ruumi ees - kooli esmaabi-
ringi liikmed näitavad oma-
loomingulisi  videoklippe 
esmaabist ja demonstreeri-
vad esmaabi andmist erine-
vate  õnnetusjuhtumite pu-
hul

kell 16.00 linna spordi-
hoones - klassidevaheline 
võistkondlik kõrgushüppe-
võistlus 4.- 6. ja 

 7. - 9. klassidele.Võist-
konnas   2T+ 2 P , kelle tu-
lemused liidetakse ja selle 
järgi selgub   klasside pare-
musjärjestus.

Sirje Metsküll, 
KG Tervis juht

KG Tervis


