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Kaader  filmist

Teated

Juht tänab
Tänan teisipäevasel koh-

vikõhtul esinenud õpila-
si, nende juhendajaid Lai-
ne Lehtot, Pilvi Karu, Merle 
Rekayat, Marit Tarkinit, 
Eve Tuisku ja Malle Tusti-
tit.

Tänan tütarlastekoori 
Vocaliisa tublisid lauljaid ja 
dirigente Pilvi Karu ja Hel-
le Randa laulupeo esimeses 
üldproovis osalemise eest.

Tänan XV üleriigilisel 
noorte solistide ja duettide 
konkursil osalenud õpila-
si ja nende juhendajaid Lai-
ne Lehtot, Pilvi Karu, Helle 
Randa.

Õnnitlused eripreemia 
võitnud Kärt Männale (juh 
Pilvi Karu).

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

KG Minifilmide Festival 2011 ehk 
hirmust kiljatama panevad kaadrid

27. jaanuaril toimus meie 
kooli aulas KG Minifilmi-
de Festival 2011. Üritus, mi-
da korraldab meie kooli õpi-
lasesindus, sai alguse juba 
eelmisel aastal. Algselt oli 
end filmidele registreerinud 
peale õpetajate veel 8 klas-
si. Kahjuks aga ei jõutud 
kahte filmi õigeaegselt val-
mis. Võrreldes aasta tagasi 
linastunud nelja filmiga, oli 
tase siiski tuntavalt kasva-
nud. Kolmest teemast „Kuu 
on päike“ ehk vabateema, 
„Võõras KG-s“ ja „Lase end 
õhku, õhus on armastust!“ 
olid ülekaalukalt populaar-
semad esimesed kaks. Fil-
mide pikkuseks oli kuni 20 
minutit. Õpilaste üheks lem-
mikteemaks tunduvad ole-
vat õudusfilmid, kuna ek-
raanil sai näha nii poomist, 
verd ja uputamist kui ka vai-
me ja kummitusi. Siiski va-
heldusid saalis õuduskarja-
tused naeruhoogudega. 

Filme hindas žürii koos-
seisus Eve Tuisk, Taavi 
Meier, Martin Lapp, Risto 
Ruul, Ott Aljas ja Kaisa Too-

ming. Grand Prix rändkari-
kas, mida eelmisel aastal fil-
mide vähesuse tõttu välja ei 
antudki, läks seekord 12.c 
klassi filmile „Rabbit hole“ 
(autor Holger Kilumets). Pa-
rima näitleja auhinna või-
tis sama filmi peaosatäitja 
Marten Truu. Esimese ko-
ha saavutas 11.b klassi film 
„Võõras“, kes sai ka efekti-
de eripreemia. Teine koht 
läks 12.a klassi filmile „Para-
normaalne KG-s“. Kolman-
da koha sai ainuke põhi-
kooliastmest osalenud klass, 
milleks oli 9.a filmiga „Võõ-
ras KG-s – Põder“. Üksiküri-
taja eripreemiaga auhinna-
ti Maarja Helmi 11.a klassist. 
10.a klassi film pealkirjaga 
„KG mahvia viimased päe-
vad ehk kuidas korista-
ja maailma muutis“ sai eri-
preemia „Sotsiaalselt õrna 
teema puudutamise eest“. 
Montaaži eripreemia „Lõi-
ka ja kleebi“ andis žürii õpe-
tajate filmile „Filmipalavik 
ehk palun mitte enne ühek-
sat tülitada“.

Eelmisel aastal festiva-

list osa võtnud KG vilist-
lane, tänavune žüriiliige 
Martin Lapp jäi üritusega 
rahule. „Igal filmil oli mõte, 
lahmimist ei olnud. Mõnes 
linateoses polnud küll ideed 
täielikult realiseerunud, aga 
vaeva oli nähtud iga filmi 
kallal, mis on peamine. Ise 
ootasin, et osalejad kesken-
duksid võrdselt nii sisulise-
le kui ka filmilisele poolele, 
aga pigem oli sisu prioritee-
diks,“ sõnas Lapp. Samuti 
üllatas teda, et mõned filmid 
oli üpris sarnased. „Žürii ot-
sus grand prix´i ja 1.-3. ko-
ha võitjate osas tuli väga kii-
relt ja oli üpris üksmeelne,“ 
lausus Lapp olles kindel, et 
järgmisel aastal on festival 
veelgi suurejoonelisem.

Nüüd võib juba vaikselt 
mõtlema hakata järgmisele 
KG Minifilmide festivalile, 
mis toimub juba 2012. aas-
ta alguses. Selle aasta filme 
võib varsti loodetavasti nä-
ha ka internetis.

Piret Salumäe
Sünnipäevad
Iris Leier 3.2
Kaja Puck 7.2 

Väitlus!
Neljapäeval, 3. veebrua-

ril kell 18.00 toimub KG ja 
SÜGi õpilaste vaheline väit-
lus teemal "Kas euroala on 
jätkusuutlik?". Väitlus toi-
mub klassis 305. Tulge kuu-
lama ja kaasa elama!

Erkki Etverk, 
väitlusklubi president

Ujula töötab! Ootame 
kõiki ujuma! 

Norma Helde
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3.c sportlik perepäev Kaarmal
Meie klassi perepäev toi-

mus 22. jaanuaril Kaarma 
spordihoones. Alguses ma ar-
vasin, et seal on igav, kuid tu-
li välja, et tegelikult oli väga 
lõbus. Kõikidest võistlustest 
võtsid osa emad, isad, õed, 
vennad ja õpetaja.

Alguses me pidime saali-
hokikepiga palli lüües slaa-
lomi läbima. Vanematel oli 
natuke raskem, sest nende 
palliks oli õhupall. Vahepeal 
sai niisama olla ja vett juua. 
Ja algaski järgmine ülesanne. 
Me pidime ronima üle pingi, 
tegema matil kukerpalli, jälle 
üle pingi ja siis palliga kurika 
ümber lükkama. Täiskasva-

nud pidid grilltikuga mutrid 
üksteise otsa panema. Uueks 
võistluseks pidime vähikõn-
nis minema pallini, toksima 
palli läbi slaalomi, ronima re-
delist üles ja tagasi. Sellele 
järgnes rahvastepallivõistlus. 
Kõige lõpuks pidid mõlemad 
võistkonnad tegema püramii-
di, kus võitjaks osutus võist-
kond, kellel oli kõige vähem 
käsi-jalgu vastu põrandat. Siis 
läksime 2. korrusele, kus sõi-
me kringlit ja jõime morssi. 
See oli väga-väga tore pere-
päev!

Sandra Aav, Kristiine Saart 
3.c klass

Ülekooliline playback võtab 
hoogu

Mis? Playback kujutab en-
dast tuntud artistide ja telenä-
gude matkimist. Osaleja peab 
rõhuma eelkõige näitlemisos-
kusele, eesmärgiga tuua žürii 
ja publikuni võimalikult täp-
ne koopia originaalesitusest. 
Kuidas? Selleks valmistab iga 
klass ette mõnd reklaami, te-
leaseriaali, ansamblit või laul-
jat matkiva laulupala. Esita-
tava pala pikkuseks on 1,5-2 
minutit. Võistlusel osalemi-
seks tuleb registreerida ruu-
mis 239 hiljemalt 11. veeb-
ruaril või anneli@oesel.edu.
ee. Miks? Propageerida eri-
vanuseliste kooliõpilaste seas 
nn staarjäljendust eesmärgiga 
pakkuda lavalise eneseväljen-
duse ning -teostuse võimalust 
asjast huvitatutele. Pealegi, 
osavõtt annab punkte klassi-
devahelisse võistlusesse. Mil-
lal? 14. veebruaril 1.-6. klassid 
kell 14:00 ja 7.-12.klassid kell 
17:00

KG õpilasesindus

Reedel, 28. jaanuaril korral-
dati Järvamaal Albu mõi-
sas kaheksandat korda 
rahvusvahelist võistuluge-
mist "Hansenist Tammsaa-
reni". Esimest korda võtsid 
sellest osa ka Kuressaare 
Gümnaasiumi õpilased.

Mihkel Vendel 11.c klas-
sist pälvis Albu põhikooli 
Vargamäe Andrese eripree-
mia, mida anti välja esimest 
korda.

Žürii tähelepanu ja kaas-
võistlejate kiidusõnad teks-
ti valiku ja esituse eest pälvis 
Laura Oolup 9.a klassist.

Palju õnne ka naaberkooli 
tublidele õpilastele Liisa Saa-
remeelele vanema vanuseast-
me esimese koha ja Maria Pih-
lakile noorema vanuseastme 
eripreemia eest.

Kokku osales kolmes va-
nuserühmas ligi sada õpilast 
neljakümnest Eesti koolist. 
Päev oli meeleolukas ning ha-
riv. Järgmisel aastal uuesti!

Eve Tuisk, 
eesti keele õpetaja

22. jaanuaril toimus selle õppeaasta teine küünlavalgusõhtu luule ja lauluga. Publiku ees kõlas 12 kaunist 
lauluviisi ja üles astus 11 head luulelugejat. Seekord suutsid publiku südame ära võluda RISTO PAISTE 
laul 12.a ja HANNA MARTINSONi luulelugemine 11.b. Foto: Madis Aavik

Lühidalt

Noored lauljad võtsid SÜGis mõõtu
Möödunud nädalavahe-
tusel toimunud XV ülerii-
gilisel noorte solistide ja 
duettide konkursil osales 
rekordiliselt 75 solisti ja 18 
duetti. 

Konkursi peavõit läks 
Viljandimaale Stefan Aira-
petjanile laulustuudiost Vi-
va la Musica (juh Hedi-Kai 
Pai). Huvikool Inspira esin-
dus oli 29-liikmeline. 

Esikolmikusse tänavu 
saarlasi ei pääsenud. Eri-

preemia vääriliseks tunnis-
tas žürii Kärt Männa (juh 
Pilvi Karu).

Inspira õpilased kes osa-
lesid võistlusel: Kristina 
Liiv, Kristiin Koppel, Reet 
Koppel, Greete Paaskivi, 
Kärt Männa, Alice Berens, 
Maria Pihlak, Kateriine 
Püüa, Sandra Kahu, Kei-
di Saks, Risto Paiste, Kris-
tin Kurvits, Grete Reinsoo, 
Kertu Laasma, Maarja-Liis 
Mereäär, Andreas Hõlpus, 

Laura Põder.
Abijõud (taustalauljad, 

instrumentalistid): And-
res Opp, Erkki Etverk, Sass 
Pääsk, Mihkel Koppel, San-
der Sepp, Jaan-Eerik Aar-
dam, Katariina Karu, Sand-
ra Aulik, Johanna Rasu. 

Suur tänu kõigile osale-
jaile, juhendajaile ja abilis-
tele!

Veikko Lehto, 
Muusikaoskonna juhataja
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Varivalimised 2011 debatt 
“Saaremaa sild – vajalik või mitte?

2. veebruaril kell 16 al-
gab Kuressaare Gümnaa-
siumi aulas tunniajane de-
batt teemal „Saaremaa sild 
– vajalik või mitte?“, mis 
toimub Varivalimised 2011 
raames.

Eesti Noorteühendus-
te Liidu korraldatav koda-
nikuhariduse projekt toob 
14-20aastased üle Eesti ar-
vamust avaldama. Variva-
limiste raames toimuva-
te debattide, konkursside 
ja erinevate simulatsiooni-
mängude eesmärgiks on 
panna noored rohkem ühis-
konnaelus kaasa rääkima 
ning motiveerida läbimõel-
dumaid otsuseid langeta-
ma. Projekti abil viiakse 
noorte arvamus avalikkuse 
ja otsustajateni.

Muhu ja mandri vaheli-
ne püsiühenduse küsimus 
on meil olnud õhus vähe-
malt kolm valimistsüklit ja 
antud on lubadusi. Kus on 
resultaat? Ühendus mand-
riga hõlmab enamikke ühis-
konnavaldkondi nagu näi-
teks haridust, majandust, 
sealhulgas ka töökohtade 
loomist ja ettevõtluse er-
gutamist ja keskkonnatee-
masid. Sillast saaks kind-
lasti ka suur atraktsioon ja 
innovatsioon, mis ergutaks 
omakorda turismi. Silla ehi-
tamine, haldamine ja hool-
damine looks uusi töökohti. 

Loodame, et võimu-
le tulevad poliitikud hak-
kavad otsima lahendusi ka 
muudele debati jooksul esi-
le kerkinud probleemidele. 

Debatil kuuleme võimule 
pürgivate erakondade prio-
riteete nende küsimustega 
toime tulemiseks.

Debatil osalevad 6 era-
konda: Reformierakond, 
Keskerakond, Isamaa ja Res 
Publica Liit, Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond, Eestimaa 
Rohelised ja Eestimaa Rah-
valiit. Moderaatoriks on 
Kuressaare Gümnaasiumi 
poliitikahuviline vilistlane 
Taavi Meier. Debatile on oo-
datud nii noored kui ka täis-
kasvanud. Küsimusi esitada 
ja arvamust avaldada saab 
ka publik. 

Linda Lapp, 
Varivalimised 2011 debati 

„Saaremaa sild – vajalik või 
mitte“ peakorraldaja

Keemiauudised
Kenad tulemused  ehk  
2 hõbedat ja 4 pronksi 
maakonna keemiaolüm-
piaadilt

22. jaanuaril 2011 toi-
mus Kuressaare Gümnaa-
siumis 58. keemiaolüm-
piaadi piirkonna voor. 
Olümpiaad koosnes ainult 
teoreetilisest voorust,  õpi-
lastel tuli lahendada 6 kee-
rulist ülesannet, aega sel-
leks anti  8. klassi õpilastele 
4 tundi, 9.-12. klassi õpilas-
tele 5 tundi.  Osalejate ar-
vud klassiti olid järgmised: 
8. klass – 25, 9. klass – 17, 10. 
klass – 6, 11. klass –  6, 12. 
klass –  5, seega kokku 59 
õpilast maakonna 10 koo-
list. Medalikohtadele jõud-
sid meie koolist  9. klassis 
Kati Vaher – III koht, 10. 
klassis Sten Pirn – II koht, 
Vilmar Uljas – III-IV koht, 
11. klassis Livia Matt – II 
koht, Loore Paist – III koht, 
12. klassis Tanel Tõru - III 
koht. Koha esimese seits-
me seas saavutasid veel 9. 
klassis Kelly Talvistu – 7. 
koht, 10. klassis Ulvar Vah-
ter – 6. koht, 11. klassis 
Ivar Turja – 4. koht, Riho 
Eicfuss – 6. koht, 12. klas-
sis Jorgen Holm – 4. koht ja 
Janno Siim 5. koht.  Et sel-
gitada välja igast klassist 
20-25 paremat lahendajat, 
kes saavad kutse osaleda 
olümpiaadi vabariiklikus 
voorus, saadetakse vaba-
riiklikule komisjonile eda-
si nende õpilaste tööd, kes 
8. ja 9. klassis said tulemu-
seks 60% maksimumist ja 
gümnaasiumiosas on nor-
miks 40% maksimumist, 
selle piiri täitmisega said 
meie kooli õpilastest hak-
kama 8. klassist  Annaliis 
Lehto, 9. klassist – Kati Va-
her, 10. klassist – Sten Pirn, 
11. klassist – Livia Matt ja 
Loore Paist, 12. klassist – 
Tanel Tõru, Jorgen Holm ja 
Janno Siim.  Õpilasi juhen-
dasid põhikooliosas Eneli 
Vahar ja gümnaasiumiast-
mes Marju Kirss.

Veel kord – suur ai-
täh kõigile osalejatele, olite 
kõik väga tublid!!!

Marju Kirss, 
keemiaõpetaja

Kui tahate õnnelikku last, olge 
õnnelik lapsevanem

Kuressaare Gümnaa-
siumi tugikeskuse sooviks 
on alustada lastevanemate 
toetamist ja suunamist lä-
bi süstemaatiliste  koolitus-
te. 24. jaanuaril toimus meie 
koolis I ja II kooliastme las-
tevanematele esimene laste-
vanemate koolitusõhtu tee-
mal „Lapse areng ja selle 
suunamine”. Pidasime esi-
mese korra kohta heaks näi-
tajaks, kui tuleks kohale vä-
hemalt 30 lapsevanemat. 
Tuligi ja mõni rohkemgi. 

Mis on selliste koolituste 
eesmärk?

Meie  lastevanemateõh-
tu  koolitaja Kaja  ütles  oma 
ettekandes, et õnnelikel va-
namatel on õnnelikud lap-
sed. Meie eesmärk  ongi läbi 
erinevate koolituste ja koo-
litajate aidata lapsevanemal 
paremini mõista  oma lap-
si ja lapse arenguga seotud 
protsesse, mille tulemusena 
on probleeme vähem ja roh-

kem aega tunda rõõmu ja 
olla õnnelikud koos.

Palusime lastevanema-
tel  täita tagasisidelehe, mil-
les tahtsime  kohalolijatelt 
teada: 

* kas nemad peavad va-
jalikuks lastevanemate süs-
temaatilist koolitamist. 
Kõik kohalolijad nägid va-
jadust, et toetada lapseva-
nemaid regulaarselt läbi eri-
teemaliste koolituste.

* millise intervalliga 
võiks koolitusõhtud toimu-
da, et asi tüütuks kohustu-
seks ei muutuks. Enamus 
kohalolijaid pidas piisa-
vaks, et kaks korda õppe-
aastas ehk mõlemal pool-
aastal võiks koolitused 
toimuda.

* millised on neid hu-
vitavad teemad ja  kes on 
need inimesed, keda tahe-
takse kuulda. Pakuti väl-
ja mitmeid huvitavaid tee-
masid ja esinejaid. Püüame 
edaspidi jõudumööda neid 

soove ka arvestada. 
Tänud 23. jaanuari laste-

vanemate koolitusõhtu kor-
damineku eest Kaja Puckile, 
kes oli ette valmistanud hu-
vitava ettekande, ilmesta-
des seda eluliste näidete ja 
väikese huumoriga.

Tänu kuulub VIIa klassi 
lustakatele näitlejatele eten-
duse „Teismelised koolitun-
nis“ eest.

Tänud Arvi Tanilale, kes 
aitas tehnika töökorda sätti-
da. 

Tänud kõigile lasteva-
nematele, et pidasite olu-
liseks  tulla lastevanemate 
koolitusõhtule ja oma taga-
sisidelehekeste täitmisega 
aitate meil lastevanemate 
koolitusteemal edasi mõel-
da. Meeldivate kohtumiste-
ni!

Maret Martinson, 
sotsiaalpedagoog, tugikeskuse 

juhataja
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Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee) Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Teine ja kolmas nädal Hispaanias
Teise nädala esimesed 

kolm päeva möödusid ra-
hulikult koolis olles ja mida-
gi väga erilist me ei teinud. 
14.-22. jaanuar toimusid La 
Molina mäel lumelaua maa-
ilmameistrivõistlused ja nel-
japäeval, 20. jaanuaril saime 
ka meie neid vaatama min-
na. Tohutult lahe oli. Kuigi 
me kumbki lumelauasõidust 
midagi eriti ei jaga, oli vaa-
data vägev. Võistlustel osa-
les meie arvates ka üks eest-
lane, sest teiste riigilippude 
seas lehvis ka Eesti lipp. 

Reedel õnnestus meil 
Berga linnas korraks ära ek-
sida, kui me spordihoones 
trenni lõpetasime ja vaba aja 
täitmiseks linna peale läksi-
me. Kuna inimesed inglise 
keelt ei räägi, ei saanud me 
ka juhiseid. Ja praegu järe-
le mõeldes, kui me oleksime 
järgnenud ühe mehe juhis-
tele, oleksime me lõpetanud 
linna teises otsas :D. Õnneks 
niipalju suunataju meil ikka 
oli, et valele poole minema 
ei hakanud, vaid pöörasi-
me otsa ringi ja läksime tul-
dud teed tagasi spordihoone 
juurde ja sealt juba tuttavat 
teed pidi muusikakooli juur-
de, kus me Sergiga kohtuma 
pidime. Kokku tuli ülisuur 
ring, aga vähemalt jõudsime 
turvaliselt kohale :P.

Laupäeva õhtupoole käi-
sime koos vahetusõe Laiaga 
kuulsal mäel – PedroForcal. 
Kuna talvel on osa autoteed 
suletud, siis me väga kõrge-
le minna ei saanud, sest ja-
la minemiseks oli ilm liiga 
külm ja tuuline, kuid võrra-
tult ilus oli ka sealmaal. Ku-
na kellaaeg oli selline, et just 
hakkas hämarduma (õhtul 
kell 6), läksid ka vaated jär-
jest kaunimaks. Ilus oli :)

Ilm läheb siin iga päeva-

ga aina jahedamaks. Hakkab 
see õige talv siia ka jõudma. 
Hommikuti on vahetevahel 
lausa -6 kraadi (ühel päeval 
oli ka -11), aga muidu püsib 
temperatuur kuskil 0 ligidal.

Pühapäeval seadsime 
suuna kiirrongiga Madri-
di poole, sest seal toimus 
Comeniuse projekti raa-
mes üritus kõikidele vahe-
tusõpilastele, kes on 3 kuud 
Hispaanias nagu meiegi. 
Õpilasi oli kokku 30 ja pä-
rit mitmetest erinevatest rii-
kidest (Rootsist, Soomest, 
Prantsusmaalt, Itaaliast, 
Tšehhist, Lätist, Taanist). 
Hotell, kus me ööbisime, 
oli 4 tärniga ning väga uh-
ke. Kõikjal olid peeglid ning 
kõik säras ja läikis. Esmas-
päeval, 24. jaanuaril alga-
sid tegevused. Tegime gru-
pitöid ning rääkisime oma 
koduriikidest ning Hispaa-
niast. Päris põnev oli. 

Õhtupoole tehti meile ka 
kolmetunnine bussiekskur-
sioon linnas. Käisime Don 
Quiote mälestusmärgi juu-
res, Egiptuse templi juu-
res, mille Hispaania Egiptu-
selt kingituseks sai, sõitsime 
mööda Madridi kuulsai-
mast 1,4 ruutkilomeetrisest 
pargist/aiast, jalutasime va-
nalinnas, peatusime Real 
Madridi staadioni, Santiago 
Bernabeu juures ning möö-
dusime ka kuulsast šopin-
gutänavast Gran Via'st.

Teisipäeval, 25. jaanuaril 
osalesime veel konverentsil, 
kus esmalt rääkis üks his-
paanlanna oma kogemus-
test, kui ta viibis kolm kuud 
Rootsis. Jutt käis hispaania 
keeles, nii et kõigest me aru 
ei saanud, kuid midagi siis-
ki. Konverentsil räägiti veel 
põhjalikult kindlustusest. 
Kuigi jutt oli juba tuttav, oli 

hea siiski veel asju üle kuul-
da ning kindlustada. 

Madridis käik oli igati 
asjalik ning põnev. Sai siis-
ki ära käidud Euroopa ühes 
suurimas linnas.

28. jaanuari õhtul hakkas 
sadama tihedat ja laia lund. 
Maa kattus lumega väga kii-
resti ning teeolud olid ko-
hutavad. Kui me tavaliselt 
sõidame linnast koju pool 
tundi, siis seekord kulus sõi-
dule 2 tundi, sest pidevalt jäi 
auto kinni või lihtsalt libe-
duse tõttu ei liikunud eda-
si. Poleks varem uskunud, 
et Hispaanias midagi sellist 
toimuda võiks. Kahe tun-

niga oli maas umbes 20 cm 
lund ning sadas veel edasi. 
Kuna laupäeval, 29. jaanua-
ril olid plusskraadid, hakkas 
lumi vaikselt sulama, kuid 
teed ja mäed olid siiski ilu-
sad ja valged! Tegime ise-
gi lumememme ja lumeing-
li ära!

Ei usu, et see lumi kauaks 
jääb, aga kunagi ei või teada, 
sest ilm muutub kogu aeg 
üsna kiirelt. Aga vähemalt 
oleme tavalise Kataloonia 
talve ära näinud.

Heleri Kereme ja Karmen Olesk

Madridis -Miguel de Cervantese ausammas koos tema kuulsaimate tegelaste
don Quiote ja Sancho Panzaga


