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Lk 2
3.c uuris päästetee-
nistuses päästeteh-
nikat Lk 3

Vokaalansambel Särts 
on vabariigis parim Lk 4

KG kirjutamispäeval 
panid mõtteid paberi-
le III ja VI kooliaste

Reet Härmat koos modelliga

Juht tänab
Suur tänu kõigile ajaloo-

õpetajaile - Vilma Kuiger, 
Madli-Maria Naulainen, 
Anne Mets, Tiiu Vöö, Mai-
du Varik - üritusterohke sot-
siaalteaduste ainenädala lä-
biviimise eest! Palju õnne 
ajaloo kooliolümpiaadi võit-
jaile! Aitäh meie kooli XVI 
lennu vilistlasele Reet Här-
matile, "Muna õpetab kana" 
ürituse peaesinejale!

Marit Tarkin,  
humanitaarosakonna 

juhataja

Suur tänu kõigile koo-
litöötajatele ja õpetajatele, 
kes aitasid läbi viia sotsiaal-
teaduste ainenädalat: Ar-
vi Tanila, Gert Lutter, Urve 
Aedma, Sirje Mehik, Reet 
Välisson, Sirje Kereme, Vil-
ma Kuiger, Anne Mets, Tiiu 
Vöö, Maidu Varik. 

Madli-Maria Naulainen,  
ainenädala korraldaja

Sotsiaalteaduste ainenädalast
Eelmisel nädalal toimus 

Kuressaare Gümnaasiumis 
sotsisaalteaduste ainenä-
dal. Avalöögina esmaspäe-
val toimus kolmel vahetun-
nil Informiin, kus õpilased 
võistlesid teatmeteoste kasu-
tamises. Parimad vanuseast-
meti olid 6.b, 9.a ning 10.a. 
Samal ajal rändasid 5. klas-
sid mööda Kuressaare linna 
ning uurisid maastikumän-
gu raames erinevaid paiku, 
millel on oma ajalooline või 
kultuuriline väärtus, män-
guvõidu saavutas võistkond 
Karoline ja Poisid. Suur ai-
täh kõigile osalejatele ning 
ürituse läbiviijatele (Urve 
Aedma, Vilma Kuiger, Sirje 
Mehik, Reet Välisson). 

Teisipäeval esinesid info-
minutite raames 1.-6. klassi-
de õpilastele kaasõpilased 
teemadel, mida nad ise lä-
hemalt uurinud olid. 6. klas-
si noormehed rääkisid 1.-2. 
klassi õpilastele kehatempe-
ratuuri mõõtmisest ning ma-
hetalundusest Saaremaal. 
5.-6. klassidele jagasid oma 
reisimuljeid hiljuti Grööni-
maal käinud 12. klasside 
neiud. 10. klasside õpilased 
näitasid 3.-4. klassile huvita-
vat pilti, mille sees võis nä-
ha erinevaid kujundeid ning 
rääkisid ka sellest, millised 
uurimistulemused 3.-4. klas-
side õpilaste osas pildiluge-
mise teemal olid. Suur tänu 
kõigile noortele uurijatele, 
kes oma katsete ja uurimus-
te tulemusi jagasid, aitäh ka 

juhendajale Sirje Keremele. 
Kolmapäeval toimus ka-

hel vahetunnil Megaaju fi-
naal, mille tulemused liide-
ti aasta jooksul toimunud 
etappide tulemustele. Pa-
rimaks osutusid õpetajate 
võistkond 104õ ning 12.d. 
Suur tänu väsimatule Mega-
aju vedajale, Maidu Variku-
le. 

Neljapäeval oli ainenä-
dala kulminatsiooniks tra-
ditsiooniline üritus „Muna 
õpetab kana“, mille käigus 
igal aastal kohtub õpilaste-
ga meie oma kooli vilistla-
ne. Enne tänavuse külali-
se esinemist anti pidulikult 
üle diplomid ajaloo koolio-
lümpiaadide ning ainenäda-
la võistluste parimatele ning 

kui see tehtud, saigi astuda 
õpilaste ette tänavune kü-
laline – Reet Härmat, Eesti 
üks tuntumaid meigikunst-
nikke. Ta tutvustas huvilis-
tele õpilastele meikimise põ-
hitõdesid, uue hooaja trende 
ning viis läbi näidismeiki-
mise saalist vabatahtlikuna 
leitud õpilasel. Läbi meiki-
mise jagas ta erinevaid nip-
pe, kuidas on õige tuua väl-
ja erinevaid näojooni ning 
milliseid tooteid erinevates 
meikimise etappides kasuta-
da. Suur tänu Reet Härmati-
le, kes leidis aega õpilastega 
kohtuma sõita.

Madli-Maria Naulainen, 
ainenädala korraldaja

Õnnitlen Jõgeva vaba-
riiklikul ansamblite kon-
kursil edukalt esinenud an-

sambleid Särts ja Sa:rlaine. 
Palju õnne juhendajatele Pil-
vi Karule ja Laine Lehtole.

Tänan Helle Randa ja 
Pilvi Karu Inspira väikeste 
laste kontserdi korraldami-
se eest.

Kiidan segakoor Ave 
lauljaid ja dirigente Mai 
Randa ja Helle Randa hea 
saavutuse eest laulupeo II 
üldproovis.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Leili Võrel 27.04
Lea Rooda 28.04
Ariita Sepp 29.04
Ene Pidmann 29.04*
Siivi Kaasik 30.04* 
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Voolikust voolava vee surve oli nii tugev, et pallile polnud lihtne pihta saada

Vahva pühapäev päästeteenistuses

17. aprillil toimus meie 
klassi järjekordne perepäev. 
Seekord olid Leissi vanemad 
kutsunud meid Kuressaare 
päästekomandosse. Kogu-
nesime maja ette, kuhu olid 
valmis pandud erinevad 
päästeautod. Meile haka-
ti järgemööda neid autosid 
tutvustama. Esiteks näida-
ti korrapidaja autot, mille 
varustus moodustas juhti-
miseks vajalikke seadmeid. 
Seejärel liiguti suure pääs-
teauto juurde, millel oli peal 
palju erinevat varustust. 
Meile räägiti kõikidest asja-
dest, mis seal oli, ja tutvusta-
ti, kuidas need töötavad. Tu-
letõrjujatel on autos ka karp 
toiduga, kui on ees pikale 

veniv päästmine. Tutvusta-
mise vahepeal prooviti hin-
gamisaparaati. See pandi al-
guses õpetajale selga ja tegi 
kõikidele palju nalja. Pärast 
said ka teised seda proovi-
da. Seejärel saime kõik pääs-
teameti autos käia.

Meile tehti ka võistlus, 
kus sai voolikuga palli las-
ta, seejuures kanda tuletõr-
juja kostüümi. Võistluse käi-
gus tuli meie sekka Nublu, 
kes lapsi lõbustas ja kommi 
jagas. Pärast said veel kõik 
soovijad proovida vee lask-
mist. 

Edasi läksime sisse, kus 
saime joonistada ja filmi 
vaadata. Seejärel tutvusime 
päästeameti majaga, mis ku-

junes aga pereviktoriiniks. 
Küsimused olid koos vas-
tustega üle maja laiali peide-
tud. Perekonnad moodusta-
sid võistkonnad ja hakkasid 
vastuseid otsima. Nii tutvuti 
ka kõikide ruumidega. Kuni 
vastuseid kontrolliti, sõime 
kringlit ja jõime morssi. 

Tublimad vastajad said 
auhinnaks telefonikoti, mis 
ei lase vett läbi ja on abimees 
kalal käiatele. Päeva lõpus 
tehti katse, kus näidati, mis 
juhtub, kui põlevale õlile 
vett kallata. 

See oli üks tore ja sisukas 
päev kogu perele.

Getriin Teär, 
Gerly Ots, 

3.c klass

Targalt internetis
15.-16. aprillil võtsid 

meie kooli õpilased Piret Sa-
lumäe ja Tauno Mihklepp 
taaskord osa sotsiaalminis-
teeriumi, politsei- ja piirival-
veameti, Lastekaitse Liidu 
ja Tiigrihüppe sihtasutuse 
projekti „Targalt internetis“ 
noortepaneeli kokkusaami-
sest, mis seekord toimus 
Harjumaal Padisel. 

„Targalt internetis“ on 
eelmisel sügisel loodud pro-
jekt laste ja lapsevanema-

te targema internetikasuta-
mise soodustamiseks ning 
ebaseadusliku sisuga ma-
terjalide leviku piiramiseks. 
Projekti, mis kestab kokku 
20 kuud, käigus korralda-
takse koolitusi ja seminare 
erinevas vanuses inimeste-
le. Samuti antakse välja õp-
pematerjale ja korraldatakse 
õpilastele konkursse. 

Projekti juures tegut-
seb 15-liikmeline noortepa-
neel, kus on esindajaid eri-

nevatest koolidest üle Eesti.  
Noortepaneel annab projek-
timeeskonnale edasi noorte 
arvamuse ja ideed ning aitab 
projekti tegevusele ka omal 
jõul kaasa.

 Rohkem infot pro-
jektist ja internetiturvalisu-
sest saab veebileheküljelt 
www.targaltinternetis.ee. 

Piret Salumäe, 
11.c

Ajaloo kooli-
olümpiaadi 
tulemused

Ajaloo kooliolümpiaad 
viidi läbi aprillikuus, sel-
les osalesid 5.-11. klasside 
õpilased. Järgnevalt on esi-
tatud olümpiaadi parimad 
tulemused klassiti: 5. klassi-
de parimad olid: I koht Karl 
Kevin Rüütel 5.b, II koht, 
Hendrik Lillemets 5.a, III 
koht Mari Tiitson 5.b. 

6. klasside parimad: I 
koht Ingrid Pruunlep 6.b, 
II koht Kristiina Takkis 6.b, 
III-V koht Karolin Kärm 
6.a, Sanna Marcelle Ots 6.b, 
Kusti Aavik 6.b. 

7. klasside parimad: I 
koht Gert Tammel 7.b, II 
koht Kristel Sepp 7.b, III-
IV koht Sander Tamm 7.a, 
Mairi Kaseorg 7.a. 

8. klasside parimad: I 
koht Meelika Seppel 8.a, II 
koht Sissel-Maria Mägi 8.b, 
III koht Joanna Kajak 8.b. 

9. klasside parimad: I 
koht Riin Nõukas 9.a, II 
koht Aili Allas 9.a, III-IV 
koht Birgit Verbitski 9.a, 
Henri Haramaa 9.b. 

Gümnaasiumiosa 10. ja 
11. klasside õpilased võist-
lesid ajaloo arutluste näol. 
10. klasside raames tulid 
võitjateks Kaisa Silluste 
10.a, Kerda Keller 10.b ning 
Ain-Joonas Toose 10.c. 11. 
klasside parimad olid Dia-
na Ränk 11.a ja Marju Võr-
no 11.b. 

Samuti tahame tänada ja 
avaldada suurt tunnustust 
Laura Oolupile, kes osa-
les Saare maakonna parima 
ühiskonnaõpetuse tundja-
na vabariiklikul olümpiaa-
dil Tartus, ning Grete Paiat, 
kes saavutas väga hea tu-
lemuse sama olümpiaadi 
maakondlikus voorus; tä-
nu tulemusliku esindamise 
eest Vilma Kuigerile, õpilas-
te ühiskonnaõpetuse õpeta-
jale. 

Suur tänu kõigile koo-
liolümpiaadi osalejatele ja 
kiitus tublidele ainetundja-
tele. Aitäh ka aineõpetajate-
le, kes olümpiaadi läbi vii-
sid. 

Madli-Maria Naulainen,  
ajalooõpetaja



3Kuressaare Gümnaasiumi nädalalehtMeie KG, 27. aprill 2011

Särts laulis end A. Mattiiseni muusika-
päevadel vabariigi parimate ansamblite hulka

21.-22. aprillil Jõgeva 
gümnaasiumis Alo Mattii-
seni muusikapäevade raa-
mes toimunud üleriigiline 
koolinoorte vokaalansamb-
lite konkurss kujunes mõle-
male KG huvikooli Inspira 
esindanud ansamblile väga 
edukaks. Tütarlasteansam-
bel Särts (juh Pilvi Karu) 
saavutas VI-VII klasside 
vanusekategoorias 1. ko-
ha ning sai žüriilt ka Ab-
soluutselt-preemia, segaan-
sambel Sa:rlaine (juh Laine 
Lehto) pälvis X-XII klasside 
segaansamblitest 4. koha ja 
samuti žürii eritunnustuse 
parima Alo muusika inter-
pretatsiooni eest. 

Saarlasi esindas konkur-
sil 7 vokaalansamblit 40 laul-
jaga, kellest kõik jõudsid va-
bariigi esiviisikusse: VIII-IX 
klasside arvestuses saavutas 
3. koha SÜG-i noormeeste-
ansambel Hundinuiad (juh 
Mari Ausmees), 4. koha Kär-
la Põhikooli tütarlaste an-
sambel (juh Marika Aarnis), 
X-XII klasside neidude an-
samblitest sai 4. koha Oris-
saare gümnaasiumi neidude 
ansambel (juh Anne Kann), 
meesansamblitest 3.-4. koha 
SÜG-i meesansambel Var-
sakabi (juh Mari Ausmees), 
IV-V klasside kategoorias 5. 
koha SÜG-i 5. klassi segaan-
sambel (juh Riina Laanes). 

Žürii ehk Suure Kõr-
va koosseisu kuulusid tun-
tud Alo ja Muusika sõbrad: 
Raul Talmar (esimees), Raili 
Jaanson, Hele Kõrve, Laine 
Randjärv, Siiri Sisask, Lau-
ri Breede, Mart Laar, Peeter 
Perens, Priit Pajusaar ja Hir-
vo Surva.

15. Alo Mattiisenile pü-
hendatud muusikapäevad 
toimusid sel aastal tavapä-
rase märtsi alguse asemel 
aprillis, tähistamaks 22. ap-
rillil helilooja 50. sünniaasta-
päeva. Peale lõputseremoo-
niat algas Jõgeva kesklinnas 
kell 22:00 suur öölaulupidu, 
kus laulsid kõik - nii laval-

olijad Ivo Linna, Tõnis Mä-
gi, Siiri Sisask, Triinu Taul, 
Antti Kammiste ansambliga 
Easy Living ning kaks Jõge-
vamaa koori - Jõgeva Güm-
naasiumi segakoor ja Pala-
muse segakoor Kuus Õuna 
kui pealtvaatajad, k.a. vo-
kaalansamblite konkursil 
osalenud. 

Üle Eesti oli muusikapäe-
vadele kokku tulnud 42 an-
samblit ligikaudu 370 laul-
jaga. 

Mõningaid fakte seni toi-
munud muusikapäevade 
(14) statistikast: 
• Kõige tihedamini on an-

sambleid osa võtnud Jõ-
gevalt, Kuressaarest, Pai-
dest, Raplast, Pärnust, 
Tallinnast, Tartust ja Tü-
rilt. Kuressaarest on 14 
korral osalenud 85 an-
samblit.

• Kõige enam on Alo muu-
sikapäevadel ansamb-
leid osalenud Türi Güm-
naasiumist – 40, suure 
arvu on võistlema saat-

nud ka Kuressaare Güm-
naasium – 29, Rapla Lau-
lustuudio ja Saaremaa 
Ühisgümnaasium – 28 
ansamblit.

•  Alo Mattiiseni muusika-
päevadel osalenud 846 
ansamblit on juhenda-
nud kokku 204 õpetajat. 
Neist on kõigil kordadel 
osalenud Thea Paluo-
ja (41 ansamblit) ja Mari 
Ausmees (23).

• Žüriisse ehk Suurde Kõr-
va on kuulunud 51 isi-
kut, kes on nende aastate 
jooksul kuulanud ära ligi 
1750 laulu.

• Enim laureaaditiitleid, 
kokku 19, on pälvinud 
Rapla Laulustuudio an-
samblid, 13 korral on 
laureaadiks tulnud Saa-
remaa Ühisgümnaasiu-
mi ansamblid, KG hu-
vikool Inspira ja Pärnu 
Kunstide Maja on pälvi-
nud 10 laureaaditiitlit.

• Linnadest on kõige roh-
kem auhinnalisi kohti 

läinud Tallinna (27), Ku-
ressaarde (27), Raplasse 
(26), Türile (24) ning Pär-
nusse (20). Rapla on lau-
reaadiks tulnud kõigil 14 
aastal.

• Konkursi peavõidu, 
grand prix` on neljal aas-
tal saanud Thea Paluo-
ja juhendatavad ansamb-
lid. 14 grand prix`st on 
kuus läinud meesan-
samblitele, kuus segaan-
samblitele ja kaks naisan-
samblitele.

• Saaremaale on grand 
prix toodud seni nel-
jal korral – meesansam-
bel Varsakabi (1998), 
Orissaare Gümnaasiu-
mi segaansambel (2002), 
Saare Noorte Huvikoo-
li segaansambel (2004) 
ja meesansambel JEPPS 
(2008).  
Allikas ajaleht Vooremaa 

lisa Alo-eri 21.04.11.
Laine Lehto, 

muusikaõpetaja

Võidukas Särts ja juhendaja Pilvi Karu
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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

25. aprillil oli KGs kirjutamise päev

Lisaks neljale abituuriumiklassile, kes eksamikirjandit tegid, seadsid sulge ka 7.-11. klassi õpilased.


