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Lk. 2
Viieteistkümnest ma-
gamata ööst  
emakeelearmastuseni Lk. 3

Mäng oli meie taskus! 
Taaskord oli uhke olla 
KGlane! Lk. 4

Küpsuskirjand ei ole 
enam mägede taga, 
meenutusi 2009. a

Juht tänab
Tänusõnad emakeele-

päevale pühendatud aktus-
te eest Ruth Jasminile, In-
ga Engsole, Pilvi Karule ja 
Helle Rannale ning kõigile 
esinenud õpilastele!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Emakeelepäeval õigekeelega

Emakeelepäeva puhul kut-
sus Vikerraadio saade Hu-
vitaja reedel, 12. märt-
sil osalema e-etteütluse 
võistlusel. 

Kell 10.30 loeti raadioeet-
ris ette Tartu Ülikooli eesti 
keele didaktika ja rakendus-
lingvistika professor Martin 
Ehala koostatud etteütluse 
tekst. Kuulajail tuli tekst kir-
jutada Huvitaja kodulehe-
küljel olevasse etteütluse ak-
nasse.

Etteütlust kirjutasid ka 
KG abituurium ja õpetajad 
Merle ja Marit ning isegi vi-
listlane Laura, mitte küll ar-
vutisse, vaid paberile. 

Etteütluse õige tekst:
Kristjan Jaak Petersoni sün-

niaastapäeval, 14. märtsil, tä-
histatakse alates 1996. aastast 
emakeelepäeva, mis sai 1999. 
aastal riiklikuks tähtpäevaks. 
Igalühel on võimalik anda pa-
nus, et eesti keel saaks "laulu-
tuules taevani tõustes üles iga-
vikku omale otsida". "Lounge'i 
asemel," soovitas Eesti Kee-
le Instituudi peakeelekorral-
daja, "oleks kohasem öelda 
sohvabaar." Üle-eestilist üle-
minekut eestikeelsele kontori-
tarkvarale lubas koordineerima 
hakata "Teeme ära! 2011" alga-
tusrühm.

Õigeks loeti ka sõnad iga-

ühel ja üleeestiline.
Vikerraadiosse jõudis 754 

etteütlust.
Kõige kiiremini saatis üle 

99% korrektse teksti Tartu 
Ülikooli eesti keele tudeng 
Ann Metslang. Lisaks saa-
vad auhinnad Raul Salumets 
ja Triin Tae.

Vikerraadio tänab kodu-
lehel kõiki osavõtjaid!

KG eesti keele osakond 
soovitab aga teksti kõigil 
huvilistel teraselt üle vaa-
data, kuidas oleksite kirju-
tanud teie?

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna juhataja 

http://vikerraadio.err.ee

Vikerraadio  e- etteütlust kirjutasid 305 klassis nii õpetajad, vilistlased kui abituurium. Foto: Gert Lutter

Suur tänu Maret Laurso-
nile keelekonverentsi korral-
damise eest, esinejaile ja ju-
hendajaile ja IT - tiimile! Oli 
tore keele- ja kirjandusrikas 
pärastlõuna!

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Piret Paomees 17.3*
Monika Põld 22.3
Maren Asumets 23.3
Marju Kirss 24.3*
Eveli Põld 24.3
Kersti Kirs 27.3
Anne Kilumets 28.3
Sirje Mehik 30.3 

Üritused
Märts

15.-19. Tean ja oskan III osa  •	
1.-6.kl.*
30Kohvikõhtu •	

Aprill

5. Parim kirjutaja 1.-6. kl •	
1.  KG Look•	
1. Lasteraamatupäev•	
1. Suur joonistuste näitus •	
1.-6. kl
19.-23. Sotsiaalteaduste  •	
ainenädal
15. 4. kl etendus•	
12.-16. Tervisenädal•	
14. ja 15. Kõrgushüppe •	
võistlused 4.-12. kl *
21. Tutipäev 12. kl•	
23. Jüriöö jooks 1.-12. kl.*•	
26. Tantsupäev    1.-6. kl•	

Mai   

7. Punase Risti võistlus•	
9. Euroopa päev•	
10. Kontsert emadele•	
18. Inspira lõpuaktus•	
21. Tutipäev 9.kl   .•	
26. Pärlipäev•	
28. Kevadspordipäev •	
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Emakeelekonverentsist 
emakeelearmastuseni

11. märtsil, emakeele-
päeva eel peeti Kuressaare 
Gümnaasiumis 14. emakee-
lepäeva konverentsi "Luge-
mine ja kirjutamine ilusas 
emakeeles“, kus õpilased 
esitasid keele-kirjandusala-
seid ettekandeid. See pani 
mind mõtisklema omaenda 
emakeele teemadel.

On tore, et meie, noored, 
oma emakeelest sedavõrd 
lugu peame, sest keel on 
see, milleta poleks ei meie 
kultuuri, rahvast ega riiki. 
Võiks ju mõelda, et „ah, üks-
kõik see keel ja ükskõik see 
Eesti riik, pärast mind tul-
gu või veeuputus.“ Ma ei ole 
end kunagi teab mis tulihin-
geliseks patrioodiks pida-
nud, ent oma keele, kultuu-
ri, riigi ja kõige seesuguse 
armastamine, arendamine, 
uurimine ja edasikandmine 
tundub ilmselgena. Jah, olen 
kindel, et kusagil Ameeri-

kas või Norras võiksin tee-
nida miljon korda rohkem 
kui siin, ent seda vaid mate-
riaalselt. Ent sellegi poolest 
olen veendunud, et ükskõik 
kui palju ma ka maailma rin-
gi reisida ei ihkaks, leiaksin 
tee tagasi koju – Eestimaa-
le – oma keele ja oma mee-
le juurde. 

Paul Ariste on öelnud, et 
igale rahvale on kõige ilu-
sam tema emakeel. Tõsi, 
ehkki rahvusvahelisel kon-
kursil oleme oma keelega 
valitud auväärt teisele koha-
le (esitatud lause „sõida tasa 
üle silla“ põhjal). On tore, et 
teised väljastpoolt meie keelt 
hindavad. Meile kui kaunis 
väikesearvulisele rahvusele 
on see väga suur tunnustus. 
Kuid arvan, et esmatähtis on 
ikka ise oma keelt armasta-
da, sest kuidas saaks meid 
armastada teised, kui me ei 
armastaks iseend? 

Ma võin olla õppinud tei-
si keeli, kõnelda neid kaunis 
soravalt, aga iialgi ei suu-
daks ma olla neis keeltes nii 
ehe kui oma emakeeles. Mi-
nu kirjutatu ei kõlaks kuna-
gi ei saksa ega soome kee-
les nõnda ehedalt nagu eesti 
keeles. Manalateed läinud 
mees, eesti luuletaja ja keele-
teadlane Ivar Ivask on välja 
käinud mõtte:“Tee peal olen 
õppinud teisi keeli.

Eesti keeles loen tänini 
oma aastaringe.“ Oma teel 
võin sattuda kuhuiganes, 
aga oma emakeelt ma ise-
endal unustada ei lase. Võin 
hoobelda, et „oh, ma mõtlen 
itaalia keeles ka nüüd,“ aga 
mis mõtted need oleks? Kui 
ehedad? Kui päris? 

Jah, hoidkem ja armasta-
gem oma emakeelt. 

Triin Kand, 
12C 

Selleaastased emakeeleuurijad Triin, Piret ja Kairi rääkisid 15 magamata ööst ja  valminud uurimustest. Foto: Gert Lutter

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. ESCU
2.	Minifilmi	festival
3. Lasteraamatupäev
4. ÖE ruum
5. Infovahetund/ Tänu-

aktus
6. Kapid

Otsused:

1. ÖE teeb köik selleks, et 
Eesti Õpilasesinduste Liidu 
liikmeks saada.

2. Osalejate tungival soo-
vil	 lükkub	 Minifilmi	 festival	
nädala vörra edasi, s.o 15. ap-
rilliks. Kuid registreerimi-
ne löppeb selle nädalaga! Nii 
et, palun teatage oma osalu-
sesest.

3. Lugemisaasta raames 
toimub 5. aprillil lasteraama-
tupäev, kus on köigil vöima-
lus raamatuid vahetada. Lisa-
info ÖE liikmetelt, eesti keele 
osakonnalt.

4. Järgmine koosolek toi-
mub ÖE ruumis 004.

5. Neljapäeval, *18. märt-
sil kell 9.45* toimub ÖE info-
vahetund koos "Kuutegijate" 
väljakuulutamisega. Huvilis-
tel kohal olla!

6. Kallid koolikaaslased! 
Palun tehke oma kapid kor-
da, siis saate ka vastutasuks 
pingid koridoritesse, peeglid 
igasse garderoobi jms. Kui te-
kib probleeme, saate abi küsi-
da ÖE liikmetelt!

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

Kuu tegijad
Kristina Liiv – I koht 

maakondlikul muusika aine-
olümpiaadil, II koht üleriigi-
lisel olümpiaadil.

Ansambel Saarepiigad 
– I koht maakondlikul an-
samblite päeval 4.- 5. klassi-
de vanuse arvestuses

Sten-Erik Liiv – KG Gala 
suurepärase läbiviimise eest.

Silver Vahstein – KG 
Gala suurepärase läbiviimi-
se eest.

Taavi Meier – KG Gala 
suurepärase läbiviimise eest.

Ivar Piterskihh – KG Gala 
suurepärase läbiviimise eest.

Merle Rekaya – üleriigi-
lise etlemiskonkursi kõrgeta-
semelise korraldamise eest.

Veikko Lehto – väga hea 
õpilase juhendamise eest  
muusikaolümpiaadil.
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Poisid

50 m vabalt

Tüdrukud
1. Priit Aavik 8B 26,70 1. Kaisa Silluste 9B 33,72
2. Roland Valgelin 10C 28,83 2. Johanna Randmets 7A 34,73
3. Raul Kelder 7A 29,08 3. Kertu Saar 12D 35,55

50 m rinnuli1. Priit Aavik 8B 35,57 1. Kaisa Silluste 9B 44,92
2. Raul Kelder 7A 38,89 2. Stina Silluste 10C 46,26
3. Tauri Põldema 5B 44,73 3. Kertu Saar 12D 46,57

50 m selili1. Priit Aavik 8B 30,95 1. Kaisa Silluste 9B 37,48
2. Roland Valgelin 10C 35,23 2. Riin Nõukas 8A 38,95
3. Tauri Põldema 5B 37,06 3. Kertu Saar 12D 42,20

50 m liblikat1. Marten Truu 11C 29,60 1. Riin Nõukas 8A 39,67
2. Priit Aavik 8B 30,45 2. Johanna Randmets 7A 42,08
3. Roland Valgelin 10C 34,16 3. Kertu Saar 12D 43,80

Kooli MV ujumises
Eelmisel teisipäeval toi-

musid 23. kooli meistrivõist-
lused ujumises. Nii osavõtu-
rohke ei ole see juba mitmeid 
aastaid olnud. Kui varase-
matel aastatel oli võistlus-
tules 8-9 klassivõistkonda, 
siis tänavu 12. Ergutuskoo-
ri saatel ujus kooli meistriks 
12d klassi võistkond ( Ker-
tu Saar, Kersti Rabi, Villu 
Vahter, Martin Alas). Sün-
dis  uus kooli rekord 2.16,14, 
mis ületab eelmisel aastal 
lõpetanud 12e klassi tule-
must 1,2 sekundiga. Napilt 

jäi teiseks 10c klassi võist-
kond (Kersti Sepp, Stina 
Silluste, Kevin Soon, Ro-
land Valgelin), kolmanda 
koha ja pronksmedalid kuu-
lusid tublile 8b klassi võist-
konnale (Kadri Laum, Kad-
ri Pitk, Silver Ringvee, Priit 
Aavik). 8.-9. klasside arves-
tuses tuli teiseks 8b klas-
si võistkond. 4.-6. klasside 
hulgas oli parim 6a klassi 
võistkond, üldkokkuvõttes 
viiendad (Kirsti Kask, Kät-
lin Mägi, Kris-Rndrik Tam-
baum, Kert Mandel). Tei-

seks 5b klassi võistkond ja 
kolmandaks 6b klassi võist-
kond. Võistkondi ei suutnud 
millegipärast välja panna 
ühtegi 7 ega 9 klassi. Kurb 
on vahel  see, kui üks õpila-
ne ei suvatse lihtsalt koha-
le ilmuda ja  veab alt tervet 
võistkonda. Meil on ju ujula-
ga kool ja võin kinnitada, et 
ujuda oskavad meil kõik.

Ja nüüd kooli meistrid 
võistlusalade kaupa

Norma Helde, 
ujula juhataja

KG ja SÜG pidasid lahingut
Neljapäeval, 11. märtsil 

oli kõigil KG ja SÜGi fänni-
del jälle põhjust koguneda 
Kuressaare Spordihoones-
se. Kui veidi rohkem, kui 
kuu aega tagasi oli mänguks 
korvpall, siis seekord pee-
ti võistlus võrkpallis. Rah-
vast oli saali kogunenud 
üksjagu palju, kuid kindlas-
ti oleks veel mahtunud. Kõik 
ootasid tasavägist ja põnevat 
mängu ning ükski pealtvaa-
taja ei pidanud pettuma.

SÜG tahtis korvpalli kao-
tuse järel revanši ja  alustas-
ki esimest geimi paremini, 
kiirelt juhiti 0:4. Õnneks käi-
vitus ka KGlaste mootor õi-
geaegselt ja seisul 17:17 jõuti 
esimest korda viigini. Seejä-
rel kulges geim meie poiste 
käsutuses ja KG võitiski esi-
mese geimi. 

Teise geimi algus sarna-
nes esimesega - jäime kiirelt 
tagaajaja rolli. Vahe oli nüüd 
ainult selles, et sellest rollist 
me välja tulla ei suutnutki ja 

tablool oli viik 1:1. 
Kolmas geim erines esi-

mestest paljuski. Meil õn-
nestus kohe alguses juhtima 
minna, kuid siiski tuli SÜG 
ja võttis taaskord oma. Tun-
dus, et neid ei peata enam 
miski ja KGlastel tuleb saa-
list, pea norus, lahkuda. Seis 
oli 1:2 SÜG-ile.

Neljas geim, mille võitu 
vajasime kui õhku, kulges 
närviliselt. Vähemalt kuni 
keskpaigani. Sealt edasi näi-
tasid KG poisid oma võimu 
ja viigistasid seisu 2:2. Võit-
ja selgitamiseks läks vaja vii-
mast, 15 punktini mängita-
vat viiendat geimi.

KG pallurite hea hoog 

viiendas geimis jätkus ja sei-
sult 14:11 oli poistel mitu 
head võimalust mäng lõp-
likult meie poole kallutada, 
kuid paraku seda esimeste 
pallidega ei suudetud. Sei-
sult 14:12 oli Mihkel Tanilal 
hea võimalus, kuid paraku 
komistas ta löögile minnes 
oma jala taha ja seis oli 14:13. 
Meie rõõmuks suutis järg-
mise pallivahetuse lõpeta-
da Deniss Losnikovi löök ja 
mäng oligi tehtud. Mäng, 
mis vahepeal tundus lõpli-
kult läinud, oli nüüd meie 
taskus. Taaskord oli uhke ol-
la KGlane.

Mairo Tänav, 
11A

Loeb,  
mida loed 
Lugemissoovitus 
“Midagi sulle öelda”  
Hanif Kureishi 
Kirjastus Varrak,2009

Seda on varemgi juhtu-
nud, et kõige paremad asjad 
juhtuvad poolkogemata või 
päris juhuslikult. Nii ka mi-
nul selle raamatuga. Sain te-
ma lugemiseks teadmisega, et 
tegemist on, näiteks, näitleja 
Andrus Vaariku ühe lemmik-
teosega. Ei muud. Selgus ka, 
et enne mind olid  selle teose-
ni jõudnud nii mõnedki minu 
sõbrad.

Raamat ei olnud lihtsalt 
hea, vaid täitsa lõpp kui hea. 
Nüüd, seda lugemissoovitust 
teile kirjutades, mõtlesin, mis 
selles raamatus siis nii head 
oli? Mulle meeldis kõige roh-
kem, kuidas ta mulle mõjus. 
Kas olete tundnud sellist tun-
net, kus teil on peas nii palju 
mõtteid korraga, emotsioone 
äärest ääreni, te tahate neist 
kõigist kellegagi rääkida, aga 
annate endale aru, et peate 
enne oma mõtted korrastama, 
see aga ei õnnestu, sest uued 
emotsioonid haakuvad eel-
mistega ja eelnevaid mõtteid 
ei saa lõpuni mõelda, aga see 
ei aja teid närvi...

Sellel suhteliselt mittemi-
dagiütleva pealkirjaga teo-
sel on nii palju tasapindu, et 
vaid ühe korra lugenuna ar-
van ma küll, et ei suutnud 
kõiki nüansse tabada. Küllap 
ma jõuan, sest mul on kom-
beks häid raamatuid mitu 
korda lugeda. See on raamat 
armastusest, kirest, sõprusest, 
hirmust, reetmisest, kõhklus-
test, õnne haprusest ja ka ko-
dumaast, või õigupoolest sel-
le puudumisest. 

Romaani sündmused 
toimuvad küll vanas heas 
Londonis, ent lugedes tun-
dub, et kõik on kuidagi nih-
kes, dimensiooni võrra ees. 
Või äkki hoopis taga?  Selgub, 
et ajalootunnist teinekord ei 
piisa, et saada asjadest aru. 
On vaja lihtsalt lugeda mõnd 
raamatut, ja asjad „loksuvad“ 
paika.

Mitte sugugi teisejärguli-
ne on ka asjaolu, et romaan on 
kirjutatud väga kergelt loe-
tavaks, tegelased värvikad, 
huumor ei puudu ja teos öö-
kapile juba vedelema ei jää.

Ave Jõgi, 
õpetaja
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Toimetaja Kersti Kirs

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)
Toimetaja Madli-Maria Naulainen

Korrektuur eesti keele osakond
Merle Rekaya

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Vene keele projekt 10. klassis
Et 10. klasside vene kee-

le tundi vaheldust tuua, an-
dis vene keele õpetaja Ellen 
Kask oma õpilastele ühel nä-
dalal jaanuari lõpus veidi 
teistsuguse ülesande kui ta-
valiselt.

Õpilased pidid  vali-
ma enda valikul ühe ruumi 
koolimajast, andma sellele 
ruumile kirjelduse ja tege-
ma intervjuu inimesega, kes 
on selle ruumiga seotud. Ja 
nüüd, märtsi alguseks, on 
see vene keele projekt val-

mis saanud.
Ruumideks valiti näiteks 

muusikaklasse 100 ja 101, 
koolisööklat, talveaeda, käsi-
tööklassi, raamatukogu, aja-
loo kabinetti, füsioterapeudi 
ruumi, psühholoogi kabinet-
ti,	õpetajate	tuba,	geograafia	
kabinetti, võimlat ja ka au-
lat. Ruumikirjeldustes räägi-
ti ruumi värvidest, mööblist 
ning muust ruumis asetse-
vast	 ning	 samal	 ajal	 filmiti	
nii ühest kui teisest küljest. 
Intervjuudes küsiti 4-8 küsi-

must kas siis intervjueerita-
va enda või ruumis toimu-
va kohta. Näiteks klassis 101 
küsiti  muusikaõpetaja Lai-
ne Lehto käest tema muusi-
kaeelistuste kohta, sööklas 
küsiti söökla juhataja en-
da lemmiktoitu ning aulas 
tehtud intervjuus aga Suure 
Teatriõhtu kohta käivaid kü-
simusi. 

Kokkuvõttes oli projekt 
väga tore ning me saime tea-
da ühtteist uut meie küsitle-
tavate kohta. Projekt tõi ka 

„Mõtteid“ 2009. aasta proovikirjanditest

inervjueeritavate hulgas ele-
vust, sest said ju nemadki 
veidi oma vene keelt prak-
tiseerida. Täname meie ve-
ne keele praktilistes õppe-
tundides osalejaid õpetajaid.
Ootame uusi ja põnevaid 
ettevõtmisi vene keele kui 
võõrkeele praktiliseks kasu-
tamiseks.

Karmen Olesk, 
10. klass

1. Surm ei hüüa tulles, 
aga kõike võib juhtuda.

2. Meedias kohtab palju 
selliseid juhtumeid, kus ini-
mesed on sooritanud enese-
tappe, et pääseda oma piina-
dest.

3. Kuna au kaitsmine on 
väga tähtis asi, siis sellele 
seadusele, kus keelati tappa, 
lihtsalt astuti peale.

4. Seda ütles üks vana 
õpetlane ja ka õpetaja Sirje 
Metsküll.

5. Alustades Cicerost, 
Platonist ja Aristotelesest 
ning lõpetades tänapäeva te-
gelastega nagu Genadi Noa.

6. Sporti võis varem ni-
metada hobiks, enesetäien-
damise vahendiks, kuid tä-
napäeval mõistetakse spordi 
all peamiselt raha.

7. Armastusega on ka see 
jama, et tehes väikese vea, 
võib kõik läbi olla.

8. Milleks on siis vaja sõ-
da, kui hiljem räägitakse 
kõik läbi, mille alusel lõp-
peb kriisiolukord ja mõle-
mad osapooled saavad ra-
huldatud.

9. Nii leidis ka Anna Ka-
renina oma lõpu raudteeröö-
baste all.

10. Missugused on head 
omadused ja missugused 
halvad? Sellele võib vastata, 
et kuidas kellelgi.

11. Tõeliselt suurt armas-
tust ei ole vaja otsida, sest 
tihti seisab õnn lähedal ja te-
kib siis, kui on õige aeg.

12. On palju meeldivaid 
ütlusi armastuse kohta nagu 
näiteks, armastus on see, kui 
karu koopast väljub rase re-
bane.

13. Peategelane omas-
tas Henry mõtteviisid, kuu-
lamata Basili, kes üritas kõi-
gest väest teda iseseisvuse ja 
ja headuse poole suunata.

14. Igapäevases elus suht-
levad inimesed sotsiaalsete 
loomadena tahes – tahtmata 
oma liigikaaslastega.

15. Parema suhtluse saa-
vutamiseks tasuks seega üh-
tida võimalikult paljude ini-
mestega.

16. Teismelised ei tohiks 
lasta end nii kergesti mõ-
jutada ja nad peaksid mõt-
lema siiski oma peaga, mis 
on halb ja mis on hea. Sand-
ra ütleb nüüd tihti, et tu-
leks osata hinnata oma keha 
ja vormi õigesti ja kindlasti 
ei tohiks end näljutada, ku-
na tervisel on palju suurem 

hind kui kehakaalul.
17.I nimesi tuleks veel-

gi enam teadvustada ees oo-
tavatest ohtudest, nagu se-
da teeb endine Ameerika 
Ühendriikide presidendi-
kandidaat Al Gore doku-
mentaalfilmis	 „Ebamugav	
tõde“.

18. Peod, kus lastakse kõ-
lada vaikusel, on jäänud har-
vadeks juhtudeks. 

Mõtted esitatud muutma-
ta kujul!

Abiturientide 2009. a 
proovikirjandite põhjal kok-
ku pannud

Merle Rekaya


