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Lk. 2
Parimad geograafia-
tundjad võistlesid 
meie koolis! Lk. 3

Väike nõid lendas KG 
lavale ja esineb seal 
veel terve nädala! Lk. 4

Selgusid kuresstaa-
rid, superstaarid! Pal-
ju õnne!

Hiina  suursaadiku  kingitus koolile 
7. mail kooli külastanud 

Hiina suursaadik  Huang 
Zhongpo saatkonnaga kin-
kis kooli raamatukogule hul-
galiselt Hiinat tutvustavaid 
raamatuid ja DVD- sid. 

Hiina puhul on tegu ühe 
omanäolisema ning esma-
pilgul  mõistatusliku ja lum-
mava maaga. Teda peetakse 
maailma tsivilisatsiooni häl-
liks, ta ajalugu on igivana, 
tema ürghallidest aegadest 
tänaseni kandunud kultuur 
on hunnitu, lõplikult haa-
ramatu oma miljoninäolises 
elutarkuses. 

Kirjandus aitab pisut lä-
hemale tuua toda suurt, 
kauget  ning sümpaatset rii-
ki. Raamatute valik on mit-
mekesine ja annab ülevaa-

te hiina kultuurist, ajaloost, 
spordist, loodusest, kunstist, 
hiina elustiilist, toidust, In-
ternetist ja muusikast. 

Trükised on inglis- ja ve-
nekeelsed, kuid sisaldavad 

ka hiina  kirjamärke. 
Kingitusega saab tutvu-

da kooli raamatukogus.

Urve Aedma, 
kooliraamatukogu juhataja

Tänan Pilvi Karu ja tema 
tublit meeskonda lauluvõist-
luse KuresStaar 2009 korral-
damise eest. Tänud kõigile 
osavõtjaile.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Juht tänab

Malle Tiitsonit, Külli 
Mändi, Tiiu Smidti ja Ar-
vi Tanilat vabariikliku geo-
graafiaolümpiaadi suurepä-
rase korralduse eest.

Kiitus Riin Nõukasele 
(7a) auhinnalise III järgu dip-
lomi eest vabariiklikul geo-
graafiaolümpiaadil. Tänud 
juhendaja Malle Tiitsonile.

Sirje Metskülli ja tema 
meeskonda Eesti Punase Ris-
ti Saaremaa Seltsi ja KG ühi-
se esmaabivõistluse kor-
ralduse ja läbiviimise eest. 
Kiitus kooli võistkondadele 
ja teie juhendajatele.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Kas hiina keel on kerge või raske? Kas KG-s hakatakse hiina keelt õpetama? Kas keelt, mida räägib maa-
ilmas kõige rohkem inimesi, on mõtet õppida? Hiina Rahvavabariigi suursaadik Huang Zhongpo avaldas 
arvamust, et  hiina keele õpetamisest  ja õppimisest  KG-s võiks asja saada küll, loomulikult võtab aga as-
jaajamine ja õpetaja leidmine ning ettevalmistamine veidi aega. Nii, et huvilised - olge valmis - lähiajal võib 
avaneda võimalus hakata gümnaasiumis õppima hiina v. mandariini keelt! Tekst: Maidu Varik, Fotod: Gert Lutter

Sünnipäevad
Õpilased

Maksim Losnikov 2A 13.05
Jane Kaju 7A 14.05
Alari Adoson 6A 15.05
Liisi Holmberg 11B 15.05
Merilyn Tenno 1B 17.05
Kaidi Kuusk 12A 17.05
Pille Kreos 11C 17.05
Taavi Tasane 10B 18.05
Marken Aksalu 2B 18.05
Maria Sunduk 11B 18.05
Kertu Kesküll 10A 18.05
John Kaju 11B 19.05
Stella Kivilo 11C 19.05
Ain-Joonas Toose 8A 19.05
Eva-Maria Viidik 7B 19.05
Heleri Sepp 6A 19.05

Töötajad

Maidu Varik 14.05
Asta Düüna 18.05
Merle Tustit 19.05
Valdur Jõelaid 15.05

Tänan Pilvi Karu ja muu-
sikaosakonda Kuressaare lin-
na laste lauluvõistluse Ku-
resStaar korraldamise eest!

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspra direktor
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Palju õnne Sulle, armas Ma-
rit, aasta ema, kõige tähtsama 
tiitli puhul!

Eve Tuisk, 
eesti keele osakonna nimel

Kolmandat aastat valitakse 
Saaremaal naiskodukaitsja-
te eestvedamisel aasta ema. 
8. 05 valiti aasta emaks 2009  
Marit Tarkin.

Südamlikud õnnesoovid 
Marit Tarkinile Saare maakon-
na aasta ema 2009 tiitli puhul!

Kolleegid 

Maailm ja mõnda, mis seal leida on

Õpetajate metoodiliste töö-
de võistlus on jõudmas lõ-
pusirgele.

Tööd on esitatud - kok-
ku 27 erinevat tööd 21 erine-
va õpetaja poolt. Töödega on 
eelnevalt juba tutvunud me-
toodika nõukogu ning järg-
nevalt tutvustavad õpetajad 
oma töid KG seminari raa-
mes kolmapäeval kell 15:00 
aulas. Peale esitlusi valivad 
nii õpetajad kui metoodika 
nõukogu oma lemmikud ja 
sedasi selguvadki välja kõi-
ge paremad nipid!

Madli-Maria Naulainen, 
sotsiaalosakonna juhataja

Lühidalt

8.-10. mail toimus meie 
koolis vabariiklik geograa-
fiaolümpiaad, olümpiaa-
di eestvedajad on Tartu 
ülikooli loodus- ja tehno-
loogiateaduskonna õppe-
jõud. 

Üle vabariigi oli kutsu-
tud 90 maakondade parimat 
geograafiatundjat 7. - 12. 
klassist, kes pidid oma tead-
misi näitama teoreetilises 
kirjalikus voorus, praktilisi 
ülesandeid lahendati maas-

tikul ja orienteeruti GPS-ga 
Kuressaare linnas.

Meie koolist oli kutsutud 
Riin Nõukas 7a klassist ja 
oma vanuserühmas saavu-
tas 5. koha, mis andis tänu 
väikestele punktivahedele 
III järgu diplomi. Saare maa-
konnast oli kutsutud õpilasi 
veel Vanalinna Põhikoolist 
ja Orissaare Gümnaasiumist. 
Võib öelda, et maakonnal 
läks kokkuvõttes hästi, sest 
viiest saarlasest kolm tulid 

auhinnalistele kohtadele ja 
said järgudiplomid. 

Olümpiaad sujus häs-
ti ja väljastpoolt tulijatelt tu-
li ainult ülivõrdes kiidusõnu 
meie maja kohta. Ise oleme 
oma kauni majaga igapäeva-
selt harjunud ja ei märkagi 
alati, kui ilus on meie kool ja 
millised tingimused on õp-
pimiseks! 

Malle Tiitson, 
geograafiaõpetaja

Foto: Arvi Tanila

Foto: Peeter Kukk/Oma Saar

Tänan toredate traditsioo-
niliste ettevõtmiste korralda-
mise ja läbiviimise eest:

Merle Tustit ja Kersti Kirs 
- tantsupäeva tähistamine

Inga Engso - kauni käekir-
ja konkurss 1.-6.kl õpilastele

Ruth Jasmin ja Raina 
Rääp - õpioskuste viktoriin 
"Tean ja oskan" 1.-6.kl

Ülle Jasmin ja Helle Rand 
- etenduse "Väike nõid" lavas-
tamine, tänusõnad 4A ja 4B 
näitlejatele!

 Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Juht tänab

Eelmise nädala neljapäeval 
toimus meie gümnasistide 
ja Kuressaare linna voliko-
gu vaheline väitlus teemal 
"Noorus on hukas".

Volikogu võistkonda kuu-
lusid  Bruno Pao, Toomas 
Takkis ja  Lea Kuldsepp ja 
nemad pooldasid arvamust, 
et pole noorusega lahti mi-
dagi. Noored seevastu koos-
seisus Riin Maripuu, Trii-
nu Lomp ja Fred Siimpoeg  
olid selle poolt, et noorus siis-
ki on hukas. Põhiargumen-
did läbi väitluse olid noorte vul-
gaarne keelekasutus, paljastav 
riietumisstiil ja kodumaa mit-
teaustamine. Volikogu arvas, 
et noored rikastavadki keelt, 
riietumine on aga napp see-
tõttu, et ilmad on palavad ja 
õhku ongi vaja:-) Kogu väit-
lus oli humoorikas ja tasavä-
gine. Tore, kui selliseid ette-
võtmisi tuleks veel! Suur tänu 
mõlemale osapoolele meele-
oluka elamuse eest!

Marit Tarkin, väitlusõpetaja 
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4.mail toimus 4.klasside muusikalise lavastuse "Väike nõid" esietendus. Etenduse lavastasid Ülle Jasmin ja 
Helle Rand, liikumist aitas seada Ingrid Kurgjärv. Peaosas Greete Paaskivi 4B klassist. Käesoleval nädalal antakse 
veel viis etendust linna koolide algklasside õpilastele ja lasteaedade lastele. Tekst: Grete Pihl, Foto: Gert Lutter

Salme muinaslaeva teabe-
päev  

2008. a. septembris lei-
ti Salmelt Eestis ainulaad-
ne ja Baltikumis seni va-
nim teadaolev muinaslaev. 
Kuue aerupaariga ja mas-
tita sõudelaeva pikkus oli 
umbes 11,5 m, suurim laius 
2 m ning parda kõrgus 75 
cm. Õhukesed, vaid 15 mm 
paksused ja 30 cm laiu-
sed plangud olid omava-
hel ühendatud raudneetide 
abil klinkertehnikas. Kuju 
poolest sarnanes laev hili-
semate viikingite sõjalae-
vadega: see oli kiire, kerge 
ja hästi juhitav. 

Laevast leitud inim-
luustikud kuulusid seits-
mele täisjõus mehele, nen-
de juures olid relvad ja 
väiksemad töö- ning tarbe-
riistad. Laeva ahtrist leiti 
kaunistustega luust kamm 
ja  komplekt mängunuppe 
koos täringutega. Laevast 
leitud loomaluud pärine-
sid ilmselt inimeste söögi-
poolisest. 

Salme muinaslaeva 
mõistatuste selgitamiseks-
lahendamiseks on mitme 
eriala teadlased möödunud 
sügis-talve jooksul pingsalt 
tööd teinud. 15. mail algu-
sega kell 15.00 korraldab 
Kultuuriteooria tippkeskus 
koostöös Saaremaa Muu-
seumiga Kuressaare linnu-
se kapiitlisaalis laiale huvi-
liste ringile mõeldud Salme 
muinaslaeva teabepäeva, 
kus Tartu Ülikooli arheo-
loogid Marge Konsa ja And-
res Tvauri ning  Tallinna 
Ülikooli Ajaloo Instituudi 
antropoloog Raili Allmäe 
räägivad Salme muinaslae-
va leiust Euroopa ja Põhja-
la laiemas kultuurikonteks-
tis ning senistest laevaleiu 
uurimistulemustest. Näha 
saab ka väikest näitust Sal-
me konserveeritud leiuai-
nesest. 

Ootame rohket osavõt-
tu! Muinaslaevu ei leita 
meie randadest mitte iga 
päev...  

Marge Konsa, 
Kultuuriteooria tippkeskus

Külli Rikas, 
Saaremaa MuuseumFoto: Külli Mänd

Teated

Maapäev 2009 - vahva ettevõtmine
Neljapäeval, 6. mail, toi-
mus traditsiooniline maa-
päev - üks igavesti vahva 
üritus, millest osavõtjad 
annavad omapoolse vaba-
tahtliku ja meeleoluka pa-
nuse Kuressaare Gümnaa-
siumi territooriumi heasse 
väljanägemisse.

Oma mehise õla pani üri-
tusele alla ilmataat, suureks 
abiks oli 11C klass (innusta-
ja Kaarin Peet) ja tubli eel-
tööga lilleklumpide korras-
tamise näol said päev varem 
hakkama ka 6a ja 6b klassi 
õpilased oma õpetajate Reet 
Välissoni ja Sirje Mehiku ju-
hendamisel.

Sellel aastal võtsime oma 
pühaks kohuseks taastada 

jõuluaegse kuusevarga pa-
hateod ja istutasime uued 
hõbekuused õppekorpuse 
taha ja Kaevu tänava äärde. 
Loodame, et taastatud len-
nupuud kasvavad tugevaks 
ja võimalikult vandaalivae-
nulikuks! Võidurõõmsad is-
tutajad olid Mai Rand, Malle 
Tiitson ja Olle Arak.

Riisumistiim koosseisus 
Grete Pihl, Eneli Vahar, Mer-
le Tustit ja Maret Martinson 
oli väga tegus. Millegi kri-
minaalsega peale kuivanud 
lehtede kokkuriisumisega 
nad õnneks hakkama ei saa-
nud. See-eest saak oli pris-
ke!

Vihast võitlust teeäärse 
umbrohuga pidas Siivi Kaa-

sik ja oksakääre välgutas  
Ellen Kask. Ennastunus-
tavalt vehkisid harjadega  
Merle Rekaya (lillelised põl-
vikud üll), Kaja Puck ja Piret 
Paomees. Kohal olid ja vii-
mase lihvi andsid Reene Ka-
nemägi, Arkadi Klimov, al-
lakirjutanu ja kindlasti keegi 
veel (vähemalt mõttes). Va-
hepeal läksid tööd ja tööva-
hendid vahetusse kah :)

Ongi kõik. Vaadake üri-
tuse pilte kooli kodulehe pil-
digaleriist ja - kohtume järg-
misel maapäeval!

Parimat,

Külli Mänd, 
haldusjuht
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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:

KuresStaar 2009  valis tulevasi superstaare
Pühapäeval, 10.mail oli Ku-
ressaare Linnateater tul-
vil lapsi ja muusikat, lauldi 
emadele ja linna sünnipäe-
va auks. Kolmest võist-
luskontserdist koosnenud  
lauluvõistlusel KuresStaar 
2009 osales 59 Kuressaare 
linna parimat väikest las-
teaialast ja algklassiõpi-
last, kellest noorim oli 2- ja 
vanim 11-aastane. 

Lõpetamisel tunnista-
ti KuresStaar 2009 parima-
teks laululasteks Ron Torn, 
Karl Jõgi, Alo Benno, Kers-
tin Tang, Reet Koppel, Ai-
rike Kapp, Alice Berens, 
Greete Paaskivi, Carlos Liiv, 
Karret Sepp, Klaara-Mia 
Kuusk, Kateriine Püüa, An-
nabel Kallas, Markus Talp, 
Roos Marie Karmel Pšenitš-
naja, Johanna Rasu, Johanna 
Arak, Sten-Erik Liiv, Carmen 
Verhovitš, Sigrid Kaevand, 
Maigret Mõru, Kätlin Hiiu-
väin ja  Jutta Loviisa Juht.

Suure töö olid laulude 
õpetamisel ära teinud muu-
sikaõpetajad Meeli Reek, 
Marvi Tamm, Evelin Kask, 
Külli Post, Esti Koppel, Piret 
Tomson, Laine Lehto, Pil-
vi Karu, Riina Laanes, Hel-
le Rand, Eldin Lember, Ma-
ri Ausmees, Veikko Lehto ja  
Malle Veske. Viimasele jättis 
kogu lauluvõistluse korral-
dus suurepärase mulje.
 „Tundus selline mõnusalt ja 
rahulikult sujuv üritus. Väga 
meeldisid õhtujuhid – juba 
tuntud tegijad andsid kont-
sertidele oma sära. 

Ja tore oli ka see, et kõik 
osalejad said auhinna ja tä-
nukirjaga tunnustatud.“  Eri-
lise kiituse teenis Malle Ves-
kelt aga laululastele toeks 
olnud saatebänd koosseisus 
Veikko Lehto (klaver) ja Ain 
Kivilo (bass): 

„ääretult sümpaatne ja 
paindlik, väikestele laululas-
tele ideaalne kooslus“, mär-
kis Vanalinna Kooli lauluõpe-
taja.

KuresStaar 2009 oli ebat-
raditsiooniline mitmeski 
mõttes. Esiteks selgusid lau-
luvõistluse parimad noored 
solistid publikuhääletuse 
teel. Selleks said kõik kuula-
jad hääletussedeli, kuhu tu-
li märkida kolme lemmiku 
nimed. Lauljate endi arva-
tes oli see igati hea idee. „Nii 
saavad oma arvamust aval-
dada kõik, kes saalis kuula-
vad, tavaliselt teeb otsuseid 
ju ainult  žürii“, põhjendasid 
2. kontserdi õhtujuhid Kris-
tiin ja Maria. Samas üllatas 
neid kõrvaltvaatajatena see, 
kui hästi kõik väikesed solis-
tid laulsid. Tüdrukute isik-
liku kogemuse põhjal on ka 
publikuhääletuse teel tul-
nud otsus suures osas õig-
lane. Sama meelt olid ka 
võistlusel osalenud Airike ja 
Johanna.

Kontserdipublikule pak-
kus arvatavasti suurima ela-
muse lauluvõistluse noori-
ma osaleja esinemine.
 „Teate, mis oli fantastiline? 
See, et 2-aastane poiss lau-
lis üle kõige! See oli nii fan-
tastiline, et pisar tuli silma, 
mul oma lapselaps sama va-
na, “ oli vanaema Sirje vai-
mustunud.

Hääletamist peeti ühtviisi 
nii kergeks kui raskeks. Ker-
geks seetõttu, et igal võist-
luskontserdil leidus ikka 
mõni eriti hea laulja, kes end 
laval vabalt tundis ja kuula-
ma pani. 

„Minul isiklikult olnuks 
kergem võrrelda lauljaid va-
nusegruppide kaupa, aga 
vahvaid poisse, kes silma 
jäid, oli paar-kolm  kindlasti, 

“ arvas vanaisa Helmut. Ku-
na igal kontserdil esinesid 
eri vanuses lauljad, tegi see 
suurema osa publiku arva-
tes kuulamise küll põneva-
maks ja vaheldusrikkamaks, 
hindamise-hääletamise aga  
mõnes mõttes raskemaks. 
„Seda ühte inimest oli väga 
kerge leida, teise kahega läks 
veidi rohkem aega. 

Üldmulje saamiseks pi-
danuks viibima kõigil kont-
serditel, väga oleks taht-
nud näha seda 2-aastast 
laulumeest“, sõnas isa Erik. 
„Need väiksed olid ju kõik 
nii armsad, kuidas sa neid 
suurtega võrrelda saadki, 
kuigi tahaks ja peaks“, nen-
tis ema Siret.

Päevajuhi Margus Vahe-
ri sõnul polnud temal isikli-
kult raske leida oma lemmi-
kuid. 
„Lauljad olid väga erinevad, 
neid oli palju, aga nii või naa 
eristusid need, kes musitsee-
rivad või puudutavad. “

“...muidugi oli täielik 
väike staar Ron Torn, samu-
ti jäid silma Maru Varavin ja 
Markus Talp – neis kõigis on 
olemas see karakter, lavaline 
šarm, mis nende kuulamise 
nauditavaks muudab“, põh-
jendas  Vaher. 

Publiku ja ka õhtujuhti-
de arvates arvates võiksid 
juba 10-15 aasta pärast olla 
tulevaste Eesti staaride hul-
gas Ron Torn, Maru Vara-
vin, Karl Jõgi, Markus Talp, 
Alo Benno, Greete Paaskivi,  
Jutta Loviisa Juht, Maigret 
Mõru, Kerstin Tang, Hele-
na Himanen, Kristiin Kop-
pel ja Maria Pihlak.

Erinev traditsioonilistest 
võistlustest oli KuresStaari 
puhul ka see, et iga osalenud 
laululaps sai tänukirja ja kin-

gituse. Üritust toetasid mit-
med lahked sponsorid ning 
oma panuse auhinnalaua kat-
misel andsid laste kodukoo-
lid ja -lasteaiad.  Siinkohal 
täname lauluvõistluse toe-
tajaid: UNICEF, Kuressaare 
Linnavalitsus, Kultuurkapi-
tali Saaremaa ekspertgrupp, 
KG Sihtasutus, Kalevite Ko-
du OÜ, GoodKaarma OÜ, 
Makros AS, kohvik Classic, 
Kaseoru OÜ, Arthemise kon-
toritarbed OÜ, STÜ Saaremaa 
Kaubamaja, Anne Tootmaa 
Kunstistuudio, Kuressaa-
re Linnateater, Pilguse mõis, 
Kuressaare Kristlik Linnako-
gudus. 

Lauluvõistluse korraldas 
KG Huvikooli Inspira muu-
sikaosakond eesotsas muu-
sikaõpetaja Pilvi Karuga. 
Päevajuhiks oli Kuressaare 
Gümnaasiumi vilistlane, lau-
luvõistluse „Kaks takti ette“ 
võitja Margus Vaher. Kont-
serte teadustasid KG Huvi-
kooli Inspira lauljad Kristiin 
Koppel, Maria Pihlak, Hele-
na Pihlas, Linda Lapp, Kärt 
Männa, Hanna Martinson, 
Tuuli Rand ja Kristel Aas-
laid, kes kõik ka ise publiku-
le muusikalise tervituse pak-
kusid.

Soojad tänusõnad korral-
davale toimkonnale  koos-
töö eest: Eve Tuisk, Anneli 
Meisterson, Mai Rand, Gert 
Lutter, Riina Asumets, Ree-
lika Kask, Kristel Väin, Liina 
Kungla, Triinu Mets, Birgit 
Verbitski, Anneli Antsmaa, 
Merily Sepp, Hanna-Leena 
Kesküla, Kelly Talvistu, Piret 
Spitsõn, Mart Tiitsaar, päeva-
juhid, Inspira muusikaõpeta-
jad!

Fotod kooli kodulehel 
aadressil www.oesel.ee/kg

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja


