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Rõõmu jagab vene 
keele festival Lk. 5

Mari-Liis Sepp ana-
lüüsib parimete oraa-
torite kõnesid Lk. 6

Igijäisel Gröönimaal 
oli soojem kui praegu 
Eestis

Fotol on õnnelikud võitjad. Foto Veikko Lehto

Teated

Juht tänab
Tänan mudilaskoori Ave 

Sol-bemoll lauljaid ja nen-
de juhendajaid Helle Ran-
da ja Mai Randa osalemise 
eest laulupeo esimesel üld-
proovil.

Tänan kõiki Poistelaul 
2011 võistlusel osalenud 
lauljaid ja nende juhendajaid 
Laine Lehtot, Pilvi Karu ja 
Helle Randa.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Selgusid tänavused Saaremaa 
parimad laulupoisid

Pühapäeval, 20. veebrua-
ril toimus KG aulas maa-
kondlik lauluvõistlus Pois-
telaul 2011. Võistlemas oli 
rekordiliselt 29 poissi ka-
heksalt juhendajalt. Noori-
mad lauljad olid 5-aastased 
ja vanimad 18. Žürii, koos-
seisus Ester Soe, Kairit Sepp 
ja Martti Nõu selgitasid pa-
rimad välja tervelt kuues eri-
nevas vanuseastmes. Tubli-
mate jaoks korraldab Eesti 
Meestelaulu Selts 16. märt-
sil Tallinnas Salme kultuuri-
keskuses järgmise võistluse. 
Sealt väljavalitud pääsevad 
9. aprillil toimuvale finaal-
võistlusele Viljandisse.

Soovin tänada toetu-
se eest Eesti Kultuurkapita-
li Saaremaa ekspertgruppi 

ja muidugi tublisid juhen-
dajaid Malle Vesket, Hel-
le Randa, Pilvi Karu, Anne 
Kannu, Leena Peegelit, Lai-
ne Lehtot, Mari Ausmeest ja 
Riina Laanest.

Kuni 7-aastased poisid: 
I koht Thomas Hendrik Liiv 
(juh Laine Lehto) II koht 
Erik Heinmaa (juh Laine 
Lehto) III koht Oliver Lep-
pik (juh Helle Rand)

8-9-aastased poisid: I 
koht Alo Benno (juh Ma-
ri Ausmees) II koht Martin 
Vesberg (juh Riina Laanes) 
III koht Peeter Kaju (juh Lai-
ne Lehto) 

10-11-aastased poisid: I 
koht Henri Paomees (juh 
Pilvi Karu) II koht Sten-
Erik Liiv (juh Laine Lehto) 

III koht Mart Truu (juh Rii-
na Laanes)

12 ja vanemad poisid: I 
koht Carlos Liiv (juh Riina 
Laanes) II koht Uudo Sepp 
(juh Malle Veske) III koht 
Hendrik Aksalu (juh Malle 
Veske)

Kuni 16-aastased poisid: 
I koht Taavi Aeg (juhendab 
ise) II koht Martin Ling (juh 
Anne Kann) III koht Tanel 
Aeg (juhendab ise)

17-20-aastased noorme-
hed: I koht Andreas Hõl-
pus (juh Laine Lehto) II koht 
Jaan-Eerik Aardam (juh 
Pilvi Karu/Tiit Paulus) III 
koht Risto Paiste (juh Laine 
Lehto)

Veikko Lehto, 
võistluse korraldaja

Suur tänu kõigile KG-d 
maakondlikul kõnevõistlu-
sel esindanud õpilastele ja 
nende juhendajatele!

Marit Tarkin, 
humanitaarosakonna 

juhataja

Pühapäeval, 6. märtsil kell 
16:00 toimub Kuressaare 
Linnateatris KG galakont-
sert, kus traditsiooniliselt 
esinevad meie kooli pari-
mad tegijad.

Õhtu jooksul näeb-kuu-
leb lavalaudadel õpilasi alg-
klassidest gümnaasiumini, 
esindatud on nii sõnakunst, 
ansambli- ja soololaul kui 
instrumentaalmuusika ning 
erinevais stiilides tantsu- ja 
liikumisnumbrid.

NB! Pileteid (õpilasele ja 
pensionärile 2 eurot, täiskas-
vanule 3 eurot 50 senti) saab 
sel aastal osta vaid eelmüü-
gist alates 23. veebruarist ku-
ni 4. märtsini muusika vahe-
ruumist 102 või Kuressaare 
Linnateatri kassast.

Laine Lehto, 
peakorraldaja

Sünnipäevad
Veikko Lehto 27.2

23. veebruari “Rendez-
vousi” Eesti vabariigi 93. 
sünnipäevale pühendatud 
saates räägivad Linda Lapp 
varivalimistest, 10. kl õpila-
sed ballist, parimate etleja-
te esituses kuulete luuletusi. 
Saate algus 18:00.

Merle Rekaya
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Rõõm vene keele festivalist
17. veebruaril toimus Va-

nalinna koolis taaskord ve-
ne keele festival, kus osales 
koole üle  Saaremaa ja kaa-
sa lõi ka Kuressaare Güm-
naasium. 

KG-d esindasid festiva-
lil lauludega keelegrupi 11-4 
õpilased õpetaja Maren Asu-
metsa juhendamisel, õpe-
tajate Maria Pärna ja Laine 
Lehto instrueerimisel duett 
Mirjam Tenno (8.b) ja An-
naliis Lehto (8.b) ning Gre-
te Paia (9.a).  Luulekavade-
ga esinesid Kertu Leesmaa 
(9.b) ja Kaspar Püüding (9.b 
õp Anneli Auväät) ning Juu-
lia Tšekman (10.a õp Ellen 
Kask).  Etenduse „Каша из 
топора ehk kirvest tehtud 
puder“ tõid lavale Magnus 
Kolk, Eliis Pint, Ann Tarkin, 
Laura Laaster, Priit Salong ja 
Geito Reek (kõik 11.c) ning 
Janne-Liisa Lepik (11.b) õp 
Ellen Kase juhendamisel. 

Festivali avas Vanalinna 
kooli direktor Sulev Sood-
la rõõmuga, nentides, et ve-

ne keele vastu tuntakse nii 
palju huvi ning tõdedes, 
et kooli väikene saal jääb 
sellisele rahvahulgale kit-
saks. Direktori kõnele järg-
nes Venemaa hümn, mida 
esitasid SÜGi 12. klasside 
noormehed ja igaüks sai 
kaasa laulda. 

Kuulda ja näha võis 
alates suurepärasest huu-
morist, nukuteatrist kuni 
õpetlike etteasteteni. Esi-
tati mitmeid kõigile teada-
tuntud tempokaid vaate-
mängulisi ning värvikaid 
laule, mis haarasid endaga 
kaasa terve publiku. Kaa-
sa sai elada nii krokodill 
Gena loole,kui ka nutikale 
sõdurile ahnet vanamoori 
üle kavaldades KG etendu-
ses „Каша из топора“, mis 
oli lõbus, särav ja väga häs-
ti teostatud.  Grete Paia esi-
tus ei jäänud alla Vene su-
perstaar Alla Pugatšovalegi 

11.c etendus „Каша из топора ehk kirvest tehtud puder“  

ning Maarja-Liis Mereää-
re (11.c) lauldud laul „Мне 
нравится“ oli nii võimas ja 
ilus, et tekitas külmaväri-
naid. 

Laval oli lisaks huumo-
rile ning õpetlikele lugu-
dele ka armastust, lootust, 
unistusi ja veidi kurbust-
ki, mis tasakaalustasid häs-
ti festivali numbreid. Kõik 
vene keele festivalil laval 
olnud esitused olid vär-
vikad, emotsionaalsed ja 
õpilased elasid edukalt 
rollidesse sisse, tulles suu-
repäraselt toime ka väikes-
te viperustega. 

Ürituse lõppedes tänati 
kõiki juhendajaid ja õpila-
si, kes vaeva nägid. Järgmi-
sel aastal kogunetakse jälle 
Vanalinna kooli vene keele 
festivalile.  

Ann Raun, 
11.c  klass

KG e-õppepäev 25. 
veebruaril 2011

Traditsioonilisi tunniplaa-
nijärgseid tunde koolis ei toi-
mu. Päeva eesmärgid: anda 
õpilasele iseseisva töö koge-
mus; pakkuda vaheldust  iga-
päeva õppimisse; pakkuda eri-
nevaid lahendusi  ja võimalusi 
tavapärasele õppimisele; tut-
vustada e-õppe võimalusi; ai-
netevaheline lõimumine; osa-
kondadevaheline koostöö; 
läbivateks teemadeks: saarlus, 
isamaalisus, sport, kultuur; 
praktilise väljundina valmib 
koondtöö, mis hõlmab mitut 
ainet.

Kõik aineõpetajad koosta-
vad  kokku  ühe komplekstöö.  
Töö sooritamiseks peaks aega 
kuluma 1.-6. kl õpilasele ku-
ni 3 tundi ja  7.-12. kl õpilase-
le 4-6 tundi.

Hindamine: tegevuspäe-
vale järgneva nädala jook-
sul teevad töögrupi õpetajad 
koos kokkuvõtte ja analüüsi-
vad tegevuspäeva  kordami-
nekut. Õpilaste hindamine on 
hinnanguline. Tegemata töö 
märgitakse hindega ”0” vas-
tavasse ainesse ning tuleb jär-
gi vastata  vastavalt aineõpeta-
ja korraldusele.

Maren Asumets, 
projektipäeva juht



3Kuressaare Gümnaasiumi nädalalehtMeie KG, 23. veebruar 2011

3.b luuletused Eesti Vabariigi sünnipäevaks
Saaremaa
Saaremaa on lahe saar,
osa meie kodumaast.
Ujuda siin suvel saab,
ja kui soovid talvel ka.
Ja kui sina tuled siia,
unustad kõik maailmas.
Pole miskit imeks panna,
et sa ei taha saarelt ära minna!

Sten-Erik Liiv

Eestimaa lugu
Eestimaa meil kaunis paik
pole lihtsalt tühi laik.
Siin on olnud raskeid aegu
sõda õnneks pole praegu.

Eesti krooni jätsime maha
euro on nüüd Eesti raha.
Elu Eestis pole paha
siin elada ma väga tahan.               

Silver Vahstein

Minu kodumaa
Minu koduks Eesti riik,
kuuluvus Euroopa Liit.
Rahatäheks on nüüd euro.
Eesti kroonid läksid erru.

Eesti on küll väike riik
kuid naabritest on rikkalik.
Vene, Läti, Rootsi, Soome
kui on abi aja – saame!

Siin on tore elada, 
suureks saada, kasvada.
Ära käia on ju tore,
aga mujal kodutunnet pole!             

Raul Mets

Eestimaa
Gloobusel on palju riike,
jõgesid, järvi, meresid ja tiike.
Eestimaa sealt näha selgelt
pole üldsegi nii kergelt.

Leiad selle armsa paiga,
kui sa tunned mereranda.
Palju väikseid saari seal
kõrvuti kui pärlid reas.

Saaremaa on kõige suurem.
Hiiumaa on tema juures.
Muhumaa ja Ruhnu ka ,
kõik see ongi Eestimaa.              

Heleri Siinor

Eestimaast
Eestimaa on väike maa,
aga väga kaunis ta.
Siin on meri, metsad, mäed-
ringi sõites neid sa näed.
Rahvuslill on rukkilill,
suitsupääsuke aga rahvuslind.
Suvel soe ja talvel külm-
selline on eesti ilm.
Varsti Eesti sünnipäev-
see on väga tähtis päev.                

Hanna Täht

Eestimaa
Eestimaa mu sünnimaa,
tore on siin elada.
Siin on suured põllumaad,
kus sa teravilja saad.
Siin on paksud metsatukad,
linnud, lilled, liblikad.
Eestimaal mu vanemad,
õde, vend ja sõbrad ka.
Eestimaa on parim paik,
gloobusel ta väike laik.                  

Katariina Bortnikov

Sünnipäev Saaremaal
Saaremaa on tore saar,
sellel elada on hea.
Taevas tihti vikerkaar,
mina seda ikka tean.

Varsti aga sünnipäev,
Vabariigi aastapäev.
Siis saab lilli, kommi, torti,
nii, et seda mitut sorti.
Seda meeles mina pean,
hea, kui seda sinagi tead.

Toredat vabariigi
aastapäeva!

Sten Kongas 

Minu Eestimaa
Elan armsal Eestimaal,
väga temast hoolin ma.
Siin on minu koduke,
mis mu rõõmukilluke.
Tunnen uhkust Eestimaast,
temast palju räägin ma.
Metsad, põllud, heinamaad,
seda kõike näha saad.
Ole tugev Eestimaa!
Sind nii väga vajan ma.
Oled minu sünnimaa,
ei mul sinust küllalt saa.

                 Merilyn Tenno

Lauri Saart 1.c “Sinimustvalge lipp Pika Hermani tornis”

Kaarel Koert 1.c “Meie president”
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3.b luuletused Eesti Vabariigi sünnipäevaks

Robi Teern 1.c “Meie president”

Romet Teras 1.c “Pika Hermani torn”

Meie KG, 23. veebruar 2011

Kodu
Kuressaare hea koht,
ei varitse siin mingi oht.
Ega Eesti pole paha,
kui tahate tulge aga!
Siin on meri, metsad ja sood
ning erinevad muinaslood.
Eestis elada on hea,
seda eestlane meeles peab!

             Märten Lehto

Minu kallis Eestimaa
Minu kallis Eestimaa,
kuigi oled väike sa
leidub rõõmu väikeselegi-
tule ja puhka näiteks siin.
Pärnu on suvepealinn,
Tallinn suur ja uhke linn.
Saaremaal on Kaali kraater,
ja palju ilusaid vaateid.
Randades inimesi palju suvel, 
jalajäljed talvel lumel.
Tule siia ja kasuta
ilusaid vaateid tasuta!                  

Eliisa Täht

Eestimaa
Eestimaa on lahe koht,
see pole maaamuna lohk.
Siin paistab suvel ere päike,
vahel ragistab ka äike.
Mõned räägivad, et Hispaanias 
on hea-
ei mina seda miskiks pea.
Eesti on mu kodumaa
mul olla on siin väga hea!           

Kert Kivi

Kodusaar
Kadakad ja liivarannad,
tuulikud ning heinamaad.
Kalarikkad rannamered,
lasterikkad saare pered.
See on Eesti suurim saar,
millel suunaks läänekaar.
Kaunis oled Saaremaa,
minu armas kodumaa.

              Sten Prei

Sünnisaar
Mu kodupaigaks väike maa,
on tema nimi Saaremaa.
Nii armas meile on see saar,
siin elas juba meie vaar.
Kui mina ükskord suureks saan
ning lähen ilma rändama,
siis tulen ikka kaema ma,
kuis elab minu sünnisaar.

                     Marcus Põder

Eestimaa
Eestimaa on väga väike,
suvel paistab soe päike.
Talvel lumehanged kõrged,
sõrmedki on külmast kanged.
Eestis elada on hea,
muret tundma siin ei pea.
Ilves on meil peresident,
rahaks on meil eurosent.
Eestimaa on puhas maa,
hoia teda puhtana!

                            Jaanis Kannik

Minu Eestimaa
Elan armsal Eestimaal,
väga temast hoolin ma.
Siin on minu koduke,
mis mu rõõmukilluke.
Tunnen uhkust Eestimaast,
temast palju räägin ma.
Metsad, põllud, heinamaad,
seda kõike näha saad.
Ole tugev Eestimaa!
Sind nii väga vajan ma.
Oled minu sünnimaa,
ei mul sinust küllalt saa.                 

Merilyn Tenno

Eesti
Eestimaa me kodumaa
meile ikka särab ta.
Iseseisvaks kord ta sai
kuigi pole väga lai.
Meil Eestis rahvaid elab palju
ja setud kirja pannud nalju.
Saaremaa on osa sust
mina sündisin siin just.

                     Laura Nook

Ats Reimann 1.c “Meie president”
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Noored oraatorid maakondlikul kõnevõistlusel
Eelmisel teisipäeval toi-

mus Kuressaare raekoja saa-
lis maakondlik kõnevõistlus. 
Kuressaare Gümnaasiumit 
esindas 12 õpilast.

Kõnevõistlus on parim 
viis rääkida olulistel teema-
del, panna ennast kui veen-
jat proovile, olla kuuldav ja 
nähtav.

Võistlus oli tasavägine ja 
nauditav. Põhikooli võistlu-
sest pääses teise vooru eda-
si Laura Oolup 9.a klassist 
(juhendaja Eve Tuisk) ja pi-

das teises voorus kõne tee-
mal "Kõik saab alguse ko-
dust". Žürii tunnustas Laura 
esinemist eripreemiaga sära-
va esinemise eest. Gümna-
sistide I vooru 17 osalejast 
pääsesid teise vooru 6 fina-
listi hulka 3 meie kõnelejat - 
Linda Lapp, Mairo Tänav ja 
Erkki Etverk (juhendaja Ma-
rit Tarkin). Lõppvoor oli põ-
nev ja tasavägine. Mairo Tä-
nav pidas lõpukõne teemal 
"Võta aega veidi ringi vaa-
data" ja alustas mõttega, et 

istudes kolmandat aastat ja 
viimast aastat maakonna kõ-
nevõistluse II vooru ette val-
mistades volikogu kõrval 
saalis, võttis ta seekord ae-
ga, et ringi vaadata:-) Noor-
mees pälvis särava ja žürii-
liikme Ester Kuusiku sõnul 
tõelise oraatoriks olemise-
ga teise koha, Erkki Etverk 
kutsus enda kõnes noori pä-
rast õpinguid saarele tagasi 
ja Linda rääkis teemal "Sü-
damelt ära", pannes publi-
ku mõtlema, et ehk alati ei 

Saite aru? Minagi ei ole kindel, kas sain aru
Teisipäeval, 15. veebruaril 
kell 11 kogunesid mitmed 
targad ning sõnaosavad 
noored raekotta. Nimelt 
toimus juba kuuendat aas-
tat Kuressaare Täiskasva-
nute Gümnaasiumi eest-
vedamisel maakondlik 
kõnekonkurss. 

Sel aastal näitasid 30 
noort inimest oma kõnesea-
de oskust. Meie kooli esin-
das 12 õpilast. Konkurss toi-
mus kahes vanuseastmes: 
nooremas, kus osales 13 õpi-
last 6 erinevast koolist ning 
vanemas, kus omavahel võt-
sid mõõtu 17 KG ja SÜGi 
õpilast. Mõlema vanuseast-
me tööd hindasid kolmeliik-
melised žüriid, koosseisudes 
Krista Lember, Ester Kuusik 
ja Tõnis Kipper vanemas va-
nuseastmes ning Inga Teär, 
Maret Metsmaa ja Riina Pi-
terskihh nooremas vanuse-
astmes. Mina jäin kuulama 
vanema vanuseastme kõne-
sid.

Õpilased võtsid sõna sei-
nast seina teemadel. Mõni 
rääkis algustest ja lõppudest, 
mõni rääkis enda unistus-
test, mõni püüdis selgeks te-
ha, et normaalsus pole nor-
maalne, mõni lihtsalt mõtles 
oma mõtteid, mõni rääkis 
tulevikust, teine jälle mine-
vikust ning kolmas murdis 
pead oleviku üle. Need, kes 
sinna kõnepulti astusid, pa-
nid end kuulama – nad rää-
kisid asjadest, mis neile kor-

da läheb ning suutsid ka 
publiku endaga kaasa tõm-
mata. Rääkida me kõik oska-
me, kuid kõneleda millestki 
asjalikust rahva ees, tundes 
sealjuures ka pisikest närvi-
kõdi, igaüks ei suuda. Aga 
seekord sõna võtnud noored 
said lavanärvist jagu ja nen-
de point jõudis publikuni.

Kui arvate, et žürii töö on 
kerge, siis te eksite rängalt. 
Aga võistlus on võistlus 
ning otsus pidi saama lan-
getatud. Teise vooru saadeti 
kõnelema Anna Talvi (SÜG), 
Mihkel Lember (SÜG), Krist-

jan Lukk (SÜG), Erkki Et-
verk (KG), Linda Lapp (KG) 
ja Mairo Tänav (KG). Teine 
voor kujutab endast ettean-
tud teemal pooletunnise et-
tevalmistusega kõnet. Ka 
seal kõneldi meeliülendava-
tel teemadel. Räägiti koos-
töö tähtsusest, virisemisest, 
noortest Saaremaal, eurost, 
esitati palju küsimusi ja ise-
gi lauldi (kuivõrd viisi pee-
ti). Kõge viimasena sai sõna 
žürii, kes teatas lõpliku tu-
lemuse: Linda Lapp ja Erk-
ki Etverk said eripreemiad; 
kolmanda koha vääriliseks 

Mairo Tänav kõnehoos

peagi südamelt ära rääkima. 
Mõlemad noored pälvisid 
esipreemiad.

Palju õnne võitjatele ja 
suur tänu juhendajatele 
Merle Rekayale, Heidi Truu-
le ja Eve Tuisule!

Nagu ütles Ly Kallas, 
Täiskasvanute Gümnaasiu-
mi direktriss, olid 80% võit-
jad täna kõik, kes kõnepulti 
astusid. Tubli töö! 

Marit Tarkin, 
eesti keele õpetaja

kuulutati Anna Talvi; tei-
ne koht läks Mairo Tänava-
le; esikoha sai Kristjan Lukk 
ning Grand Prix kuulus see 
aasta Mihkel Lembrile, kes 
esindab Saare maakonda 4. 
märtsil Põltsamaal vabariik-
likul kõnekonkursil.

Konkursil tsiteeriti pal-
ju Lennart Merit, eks minagi 
püüan siis samaväärne olla. 
„On väga lihtne rääkida jut-
tu, mis kõigile meeldib. Pal-
ju raskem on rääkida juttu, 
mis on tõde.“ (Lennart Meri)

Mari-Liis Sepp, 11b
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

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) Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Sisimiuti Tehnikagümnaasiumil Gröönimaal külas käinud 19-liikmeline KG õpilasgrupp on tagasi kodusaarel, kus ilm on ootamatult palju kül-
mem kui Gröönimaal, mille pind on 85% ulatuses kaetud jääga. Tagasiteel külastati UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Illulisati jäämä-
gede fjordi ning käidi matkal Gröönimaa nn. jäämütsil (igijääst moodustunud mandriliustik nn. Ice Cap), kus jää paksus on kohati üle 2 km. Fotodel: 1.-2. 
Grupifotod liustikel Kangerlussuaqi lähedal. 3. Grööni koerad (hundi lähedaseimad sugulased) KG õpilasi vedamas. 4. Õpilased mootorsaanidega mäge-
des (Liina käeluu on veel terve). 5. 3 tundi põhjapoolusele - suunaviit Kangerlussuaqi lennujaamas. 6. Aaron, Nivi ja Henri koolis rahvuslikul õhtul. Fotod: 
Kristiina Ader ja Maidu Varik

Polaarjoone taga jäämägesid uurimas... 


