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Lk. 2
61 laululast laulab 
emadepäeval päikese 
südamesse:-) Lk. 2

Koolis tähistati üle-
maailmset tantsupäe-
va - tantsuga! Lk. 4

Palju õnne, armsad 
emad, olete maailma 
parimad ja kallimad!

Õnnitleme eduka esine-
mise eest konkursil Euroopa 
Koolis Kati Vahterit (7a) ning 
Lastekaitse Liidu poolt kor-
raldatud koolirahu teema-
lisel plakatikonkursil "Koos 
on hea" T.O.R.E. eripreemia 
saavutanud 9b õpilasi (Mar-
len Väli, Susanna Toplaan, 
Livia Matt, Loore Paist, Triin 
Lõbus). Tänusõnad õpilas-
te juhendajale õpetaja Elle  
Jurkatamele.

Raili Kaubi, kunsti- ja 
käsitööosakonna juhataja

Tänan korraldusmees-
konna nimel kõiki õpilasi , 
kes andsid oma panuse Au-
riga stiilipühapäeva korda-
minekuks.

Teiega oli tore koostööd 
teha.

Tiia Leppik, KG Huvikool 
Inspira direktor

Stiilipühapäev Aurigas

KG Huvikool Inspira 
koostöös Auriga keskusega 
ja Kuressaare Linnavalitsu-
sega korraldasid Unicefi nä-
dala avamise ja linna sünni-
päeva auks stiilipühapäeva 
Aurigas.

Peale Unicefi nädala pi-
dulikku avamist Kuressaa-
re Linnavolikogu esimehe 
Toomas Takkise ja linnapea 
Urve Tiiduse  poolt astusid 
laval üles parimad maakon-
na koolimoe finalistid. Pea-
le vaheesinejaid astusid üles 
aga linna prominendid de-
monstreerides Auriga kes-
kuse poodide rõivaid, rii-
ded valisid välja aga noored 
stilistid: Kristin Liias    valis 
rõivaid linna kultuurinõu-
nikule Heli Jalakale, Kris-
tiina Purga abilinnapeale 

Juhan Nemvaltsile, KG 9a 
klassi meeskond oli stilis-
tiks Noortekeskuse direkto-
rile Aare Martinsonile, Õnne 
Täht    valis spordirõivad lin-
na haridusnõunikule    Õil-
me Salumäele, Kaisi Rosinal   
oli au     olla stilistiks linna-
pea    Urve Tiidusele, Teele 
Koel      valis moekad rõivad 
abilinnapea  Argo Kirsile, 
Maria Sunduk     pani stiil-
selt riidesse linnavalitsuse 
personalijuhi Liana Kaasiku 
ja Elin Ligi & Co      riietas 
linna noorsootöö spetsialisti  
Lindia Lallot.

Päeva teises pooles oli 
kõigil külastajail võimalus 
tutvuda Auriga kauplus-
te uute kevadkollektsiooni-
dega, mida esitlesid noored 
Kuressaare Gümnaasiumist, 

Saaremaa Ühisgümnaasiu-
mist, Vanalinna Koolist.

Päeva jooksul oli või-
malus osaleda ka erineva-
tes stiilitubades: meigitoas 
tegutses ja jagas nõuandeid 
Karin Siniavski ja soengu-
toas õpetasid patsisoenguid 
ning tutvustasid soengutren-
de Kuressaare Ametikoo-
li juuksuriõpilased eesotsas 
meister Merike Teärega.

Väikestel lastel oli võima-
lus stiilselt mängida mängu-
toas.

Tänan koostöö eest kõiki 
õpilasi ja abilisi, kes andsid 
oma panuse päeva kordami-
nekuks.

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira

Sünnipäevad
Õpilased

Liisa Reinart 12B 06.05
Birgit Vinn 4B 06.05
Gert Põld 8A 06.05
Jaan Käsk 12C 06.05
Taavi Seppel 12A 06.05
Henri Kaus 10A 07.05
Kristiina Takkis 4B 07.05
Andres Allas 9B 08.05
Kris-Endrik Tambaum 5A 09.05
Merily Sepp 7A 09.05
Risto Nõukas 11A 09.05
Triin Lõhmus 3B 10.05
Kati Õige 11E 10.05
Voldemar Pungar 10B 10.05
Sander Laaster 8A 10.05
Cäroly Saksakulm 10D 10.05
Lilian Truu 7B 10.05
Roby Lõbus 11A 10.05
Martin Lapp 11A 10.05
Taisi Tõhk 10C 11.05
Silver Seppel 8A 11.05
Martin Paalits 8B 11.05
Marlen Väli 9B 11.05
Fred Paist 7A 11.05
Janari Toomson 10D 12.05
Kätlin Luks 12A 12.05

Töötajad

Ly Saar 03.05
Anneli Auväärt 09.05
Ülle Jasmin 10.05

Juht tänab

Auriga moodi tutvustasid ka meie linnapea  Urve Tiidus ja abilinnapead Argo Kirss ja Juhan Nemvalts.
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Seoses saabunud maikuuga 
tuletan meelde:

Kooliaasta lõppedes ta-
gastavad koolile oma gar-
deroobikapi võtme kõik 
üheksandate ja kaheteist-
kümnendate klasside õpi-
lased. Kapid eelnevalt 
koristada. Neil, kellel on õn-
nestunud oma kapivõti ära 
kaotada, palun lahkesti (ja 
kiiresti) uus võti valmistada. 

Kapiukse kahjustuste osas 
võimalik läbi rääkida. Võt-
med tuua haldusjuhile tup-
pa 116 või valveruumi;

Peale lõpuaktust palun 
ka talaarid-mütsid võima-
likult ruttu tagastada, nen-
de hilisem taganõudmine on 
tülikas kõigile osapooltele :) 
Ka talaare ootame toas 116 

või valveruumis;
Veel on võimalik teha 

kooliaias töötunde. Aeg eel-
nevalt kokku leppida.

Ilusat kevadet!

Külli Mänd, 
haldusjuht

KuresStaar 2009 kutsub!
Emadepäeval, 10.mail 

Kuressaare Linnateatris toi-
muval lauluvõistlusel Ku-
resStaar 2009 astuvad pub-
liku ette Kuressaare linna 
parimad väikesed solistid. 
Üritus saab teoks Unicef´i 
sinise nädala raames, mil-
le põhiliseks eesmärgiks on 
tutvustada lastele, noortele 
ja ka lapsevanematele vaba 
aja veetmise võimalusi ning 
erinevaid huvitegevusi Ku-
ressaare linnas.

Kuressaare Linnateatris 
toimuv KuresStaar jaguneb 
3 võistluskontserdiks, kok-
ku esineb publikule 61 eri-
nevas vanuses lasteaiaea-
list laululast  ja 1.-4. klassi 
õpilast. Erinevalt traditsioo-
nilistest lauluvõistlustest 
selguvad KuresStaari 20 pa-
rimat publikuhääletuse teel. 
Samuti ei jää ükski laululaps 
ilma kingitusest – selleks 
on üritust toetanud mitmed 
lahked sponsorid ning oma 
panuse auhinnalaua katmi-
sel andsid ka laste kodukoo-
lid ja -lasteaiad.

1.võistluskontserdil kell 
11.00 laulavad Albert Lep-
pik, Heleri Siinor, Senta Kop-
limäe, Inga-Helene  Püssa, 
Karl Jõgi, Sigrid Kaevand, 
Elina Adamson, Joosep Be-
rens, Kätlin Hiiuväin, Lau-
ra Lisell Jalakas, Käti Saar, 
Maigret Mõru, Maria Vera 
Pšenitšnaja, Johanna Arak, 
Oona Koplimäe, Airike 
Kapp, Karmela Kaasik, Ron 
Torn, Mariliis Lepp, Marii 
Pihl ja Jutta Loviisa Juht.

2.võistluskontserdil kell 
12.30 laulavad Carlos Liiv, 
Heddi-Loore Ots, Anna-
bel Kallas, Markus Talp, Li-
sandra Tamm, Alice Berens, 
Maru Varavin, Iris Kirs, Get-
he-Maria Roomets, Brigite 
Hollo, Sten-Erik Liiv, Liisa 
Viljaste, Artti Raasuke, He-
lena Himanen, Aija Lem-
ber, Roos Marie Karmel Pše-
nitšnaja, Katre-Liis Võhma, 
Kerstin Tang, Karret Sepp ja 
Johanna Rasu

3.võistluskontserdil kell 
14.00 laulavad Raul-Joaquin 
Seppel, Luise Alle, Aris-

tel Toomjärv, Carmen Ver-
hovitš, Klaara Mia Kuusk, 
Henri Paomees, Demili Prei, 
Kateriine Püüa, Martin Ves-
berg, Keidi Keerberg, Oliver 
Sild, Greete Paaskivi, Andri 
Övel, Elise Maria Trei, Alo 
Benno, Marii-Marleen Alt-
rov, Kai Koovisk, Reet Kop-
pel, Tekla Kütt ja Hannes 
Iir.

Lauluvõistluse korraldab 
KG Huvikooli Inspira muu-
sikaosakond, päevajuhiks 
on Kuressaare Gümnaasiu-
mi vilistlane, lauluvõistlu-
se „Kaks takti ette“ võitja 
Margus Vaher. Kontserte ju-
hivad KG Huvikooli Inspi-
ra lauljad Kristiin Koppel, 
Maria Pihlak, Helena Pih-
las, Linda Lapp, Kärt Män-
na, Hanna Martinson, Tuuli 
Rand ja Kristel Aaslaid. Ku-
resStaar 2009 lõpetamine ja 
autasustamine toimub Lin-
nateatris algusega kell 16.00.

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Tähistati tantsupäeva
29. aprillil tähistasid meie 

kooli I ja II kooliastme õpila-
sed ja õpetajad rahvusvahe-
list tantsupäeva tantsuvahe-
tundidega.

1.- 3. klasside õpilastele 
esinesid need õpilased, kelle 
tunniplaanis on tantsutund. 
2B klassi õpilased esinesid 
kaasõpilastele rahvatantsu-

dega ning 3A klassi õpilased 
peotantsudega. Aitäh õpeta-
ja Kersti Kirsile!

4.- 6. klassidele esinesid 
SÕLESEPAD. Sellist nime 
kannavad meie kooli rah-
vatantsurühmad, olenemata 
vanusest. 3B klassi tantsijad 
esitasid oma suvise tantsu-
peo repertuaari kuuluvad 

tantsud ning mõlemad va-
hetunnid lõpetasid gümnaa-
siumirühma tantsijad hoog-
sa "Tuljakuga".

Suur tänu kõikidele tub-
lidele tantsijatele ja heliteh-
nikutele!

Merle Tustit, 
päeva korraldaja

Konkurss "Kauneim käe-
kiri"

 29. aprillil toimus 1.- 6. 
klassi õpilastele kauni käe-
kirja konkurss.

Igast klassist valisid klas-
sikaaslesed ja õpetaja lõpp-
vooru kahe tüdruku ja kahe 
poisi kaunilt kirjutatud ära-
kirjad. 1. klassidest kirjutasid 
kauneima käekirjaga Leis-
si Kudrjavtsev 1C ja Jaanis 
Kannik 1B, 2. klassidest Kris-
tel Sild 2B ja Markus Rauk 
2B, 3. klassidest Kadi Riin 
Kanemägi 3B ja Karl- Romet 
Uljas 3A, 4. klassidest Caroly 
Käspre 4B ja Markus Koert 
4B, 5. klassist Eliis Mets 5A 
ja Janis Sepp 5A, 6. klassist 
Mirjam Tenno 6B ja Martin 
Kirs 6B.

Inga Engso, 
klassiõpetaja

Tänan tütarlastekoori 
Vocaliisa lauljaid ja dirigente 
Helle Randa ja Pilvi Karu to-
reda kevadkontserdi ja Rap-
la Laulustuudio lastekoori 
vastuvõtmise eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Aprillikuu viimasel päe-
val andsid Kuressaare kul-
tuurikeskuses ühiskontserdi 
Rapla Laulustuudio lastekoor 
ja Kuressaare Gümnaasiumi 
tütarlastekoor Vocaliisa. Tä-
name kõiki kontserdikülas-
tajaid ja raplakate vastuvõt-
misel abiks olnud toredaid 
inimesi. Aitäh, Tiia Leppik, 
Veikko Lehto, Merle Rekaya, 
Külli Mänd, Norma Helde, 
Tiiu Smidt, Ave Jõgi, Mart 
Aardam, Maria Lindau, Raili 
Ots, Hanna Martinson!

Helle Rand ja Pilvi Karu, 
Vocaliisa dirigendid

17. aprillil 2009.a. toimus 
KG Sihtasutuse nõukogu 
koosolek, mis kinnitas siht-
asutuse 2008.a. majandus-
aasta aruande, 2008.a. eelar-
ve täitmise ning uue, 2009. 
aasta eelarve, samuti siht-
asutuse koosseisud. KG Siht-
asutuse nõukogu uueks liik-
meks sai Anu Vares.

Külli Mänd, 
haldusjuht

Juht tänab

Lühidalt
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Palju õnne, armsad emad, ilusat pidupäeva!
Minu ema

Minu ema on brünett ja 
ta on lahke. Tal on roheli-
sed silmad. Mõnikord ta ko-
ristab ja mõnikord ta tahaks 
magada ja mõnikord lihtsalt 
pidutseda. Kui vanaema kül-
la tuleb, siis ema pakub tal-
le kohe sooja teed. Kui teed 
joodud, siis nad kohe hakka-
vad lilledest rääkima.

Kert Kivi

Minu emal on sinised sil-
mad ja lokkis juuksed. Ema-
le meeldib kõige rohkem 
klaverit mängida, poes käia, 
laagris olla ja autoga sõita. 
Ema armastab perega koos 
olla ja mulle meeldib ema 
kallistus.

Märten Lehto

Minu ema on ilus brü-
nett. Talle meeldib süüa teha 
ja mulle meeldib ema aidata. 
Ta armastab mind nagu mi-
na teda.

Anna-Terese Nurk

Minu emale meeldib ma-
gada ja laiselda, sest ta on 
tööst väsinud. Mulle meel-
dib, kui ema aitab mul kla-
verit harjutada. Rulluisu-
tada ja jalgrattaga meeldib 

meile ka sõita.

Maike Kadaja

Emal on ilusad rohelised 
silmad. Emale meeldib õues 
olla. Olen õnnelik, et minu 
ema mind sünnitas. Ja tema 
kallistab ning hellitab mind. 

Risto Kaseorg

Minu ema on armas. Tal 
on sinised silmad ja lokkis 

juuksed. Meile meeldib koos 
puhata ja kappi koristada.

Katarina Bortnikov

Emal on mustad juuk-
sed ja sinised silmad. Ema 
õpib inglise keelt ja vene 
keelt ning talle meeldib päe-
vitada.  Meie perele meeldib 
jalgrattaga sõita.

Marcus Põder

Minu emale meeldib gril-
lida, torti süüa ja filmi vaa-
data.

Otto-Endel Paakspuu

Emale meeldib tööl käia. 
Mulle meeldib ema juures 
see, et ta teeb maitsvat toi-
tu, käib meiega pargis ja 
metsas. Vahel ema mängib 
meiega koos barbidega, see 
on vahva!

Eliisa Täht

Minule meeldib ema juu-
res see, et mina meeldin tal-
le. Ema armastab kududa ja 
süüa teha.

Hanna Täht

Oma emadest kirjutasid 1B 
klassi õpilased

Emadepäev
Ärgates mu rõõm on suur. 
Käes on maikuu pühapäev. 
Torman kööki nagu tuul, 
sinililled kimbus käes. 
Lilled panen vaasi ma, 
katan laua, teed teen ka. 
Samme kuulen tasaseid, 
ennast ära peita püüan. 
Äkki ema seisab köögis, 
imestab ja vaatab ringi. 
Kargan peidukohast välja, 
ütlen rõõmsalt:”Üllatus!” 
Ema rõõmus, mina ka, 
sest käes on maikuu pühapäev.

Kristel Sepp, 
5B klass

Kui ma oleksin ema…
… siis teeks ma igas kuus 

enda lastele mingi vilditud 
mänguasja. Kui ma oleksin 
ema, siis teeksin ma igal lau-
päeval mannavahtu. Kui ma 
oleksin ema, siis ma võtaksin 
oma lapsele lemmiklooma.

Kadi Riin Kanemägi

… siis ma ei hakkaks riid-
lema, kui keegi minu lastest 
saaks halva hinde. Kui ma 
oleksin ema, siis ma teen ai-
nult seda söögiks, mida kõik 
söövad.

Mari Tiitson

… siis ma hoolitseksin 
oma laste eest väga. Ma an-
naksin neile ainult tervislik-
ku toitu ega laseks neil paljalt 
õues käia ja ma ei lubaks neil 
palju kommi süüa. Ma käik-
sin oma lastega regulaarselt 
perearsti juures ja hamba- 
arsti juures. Ma lubaksin oma 
lapsed alles siis õue mängi-
ma, kui neil on õpitud.

Merlin Sepp

… siis ma aitaksin oma 
lastel tube koristada ja kor-
raldaksin ägeda sünnipäe-
vapeo.

Margaret Naaber

… siis ma paneksin oma 
lapsed Kuressaare Gümnaa-
siumisse. Ma käiksin oma 
lastega igal õhtul jalutamas. 
Ma tahaksin, et mu lapsed 
hakkaksid muusikat õppi-
ma. 

Carmen Verhovitš ja Triin 
Lõhmus

Märten Lehto

Eliisa Täht
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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:

Meie pere traditsioone
 Meie pere tradit-

siooniks on igal aastal käia 
fotograafi juures ja teha uus 
perepilt.

Grete Salumägi

Meie pere traditsiooniks 
on igal vastlapäeval süüa 
vastlakukleid ja lasta vastla-
liugu. Kui seda ei tehta, siis 
pole need õiged vastlad.

Merlin Sepp

Igal jõulupühal küpsetab 
ema Napoleoni kooki.

Toomas Heinsaar

Meie perel on ühised 
saunaõhtud, pannkoogiküp-
setamised, suvine sõit Võ-
rumaale, sünnipäevade ja 
tähtpäevade pidamine. Mul-
le meeldib kõige rohkem 
pannkookide küpsetamine. 
Tavaliselt teen mina taig-
na valmis, ema ja vanaema 
küpsetavad koogid ja kui 
koogid on valmis, siis asume 
koos sööma.

Hans Robert Noor

Meie perel on kombeks, 
et kui kogu pere koos laua 
taha sööma istub, siis pane-
me me küünla põlema. Kui 
keegi pereliikmetest laua ta-
gant puudub, siis me ei süü-
ta küünalt. 

Meie perele meeldib 
sportida. Me käime koos igal 
neljapäeval ujumas. 

Igal suvel käime  koos tä-
di perega kusagil reisimas. 
Sel suvel on meil plaanis 
Lõuna- Eestisse puhkama 
minna.

Kristjan Mäeots

Meie peres tähistatakse 
alati sünnipäevahommikuid 

Palju õnne, armsad emad, ilusat pidupäeva!

tordi ja küünaldega. Vast-
lapäeval keedab ema ala-
ti hernesuppi, käime saunas 
ja õues suures veetünnis. 
Emadepäeval katame ema-
le hommikul ilusa laua. Jaa-
nipäeval toimub meie talus 
suur pidu, kuhu tulevad va-
naemad ja vanaisad ja tädid 
oma peredega. Teeme lõ-
ket, käime saunas ja grillime 
vorsti. Veel tähistame 1. sep-
tembrit ja isadepäeva tordi-
ga. Jõulude ajal käime sur-
nuaiale küünlaid viimas.  

Jan Martin Jäe

Jõululaupäeva õhtul tu-
levad meile sugulased ning 

koos läheme vanaema juur-
de.

Munadepühade ajal vär-
vime mune sibulakoortega 
ja lumikellukestega.

Karl Kevin Rüütel

Meie pere peab sünni-
päevasid ja jõule. Jõululau-
päeval käime alati surnuaial. 
Suvel käime perega reisi-
mas. Meie peres on kombeks 
tehe kaks korda kuus sauna. 
Meie peres käivad kõik ra-
tastega sõitmas.

Mihkel Pitk

Oma pere traditsioonidest 
rääkisid 3B klassi lapsed.

Minu emale teeb rõõmu…
… kui ma olen tubli laps, 

kui ma saan koolis häid hin-
deid, kui ma kuulan ema sõ-
na ja aitan ema kodustes töö-
des.  Karl Jakob Toplaan

… kui mul mõnel kon-
kursil hästi läheb või kui ma 
vendade järgi vaatan. Mari 
Tiitson

… kui ma olen hea laps, 
kui ma toidan hamstreid ja 
kui ma õpin hästi. Hans Ro-
bert Noor

…et tal on suur pere. Tal-
le teevad rõõmu lilled ja see, 
kui ma saan häid hindeid. 
Toomas Heinsaar

…kui tal läheb tööl häs-
ti, kui ma teen talle kingitu-
si või kui ma olen lihtsalt hea 
laps. Triin Lõhmus

… kui mul on kodused 
tööd tehtud, kui ma pesen 
nõud ära ja kui ma talle vas-
tu ei räägi. Annmarie- Tuu-
li Koskinen

… kui koristan tube, pe-
sen kõik nõud puhtaks, kui 
ma hoian venda ja kodused 
tööd on alati tehtud. Veel 
meeldib mu emale, kui olen 
hoolas ja emme ei pea riidle-
ma. Karoline Malk

… kui kellelgi läheb häs-
ti. Artur Leivategija

… kui ma olen teada saa-
nud midagi uut dinosaurus-
te kohta ja kui ma olen koolis 
saanud viie. Kadi Riin Kane-
mägi

Ema rõõmudest kirjutasid 
3B klassi lapsed

Koosveedetud päev perega
Käisime suvel koos pere-

ga Leedus. Eriti tore oli del-
fiinide vaatamine. Sinna tu-
li sõita väikese laevaga ja siis 
veel pikk tee kõndida, kuna 
hobuse sõit oli liiga kallis. 
Delfiinid tegid lahedaid trik-
ke. Pärast läksime hotelli öö-
bima. Hommikul sai ise süüa 
valida. See oli tore reis.

Kristjan Mäeots, 
3B klass 

Katarina Bortnikov


