
��������������������������������� ������������ �������������

Õpilaste sünnipäevad

Erik Arro 7B 02.03.
Jako Jõgi 2B 02.03.
Janar Kuppart 11E 02.03.
Reet Naagel 30A 02.03.
Oliver Riis 8C 02.03.
Karli Saar 6A 02.03.
Liselle Õunapuu 4B 02.03.
Merike Hõbe 11D 03.03.
Marja Mõistlik 10B 03.03.
Vaano Viik 9C 03.03.
Siiri Tuuling 10E 04.03.
Gristi Adrat 4B 05.03.
Greta Jurina 10D 05.03.
Triin Lõbus 5B 05.03.
Karin Ringas 10C 05.03.
Kati Jõgi 10D 06.03.
Märt Mänd 8C 06.03.
Mati Puss 11D 06.03.
Karolin Kruuse 10C 07.03.
Reedik Kivisoo 10C 08.03.
Maarit Meola 2A 08.03.
Martin Kirs 2B 09.03.
Bret Maidsaar 8B 09.03.
Gertha Merk 10C 09.03.
Laura Oolup 3A 09.03.
Kairi Rand 12B 09.03.
Melani Tooms 2B 09.03.
Risto Vaet 12C 09.03.

Õpetajte sünnipäevad

Marje Pesti 05.03.
Virve Vahter 06.03.
Vilve Tilk 06.03.*
Riina Haljas 07.03.*
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Juhtkond tänab
X klasse koos klassiju-

hatajatega  Vabariigi aasta-
päeva balli korraldamise eest

Tere tulemast konverent-
sist “Uuriv õppimine” osa-
võtjad- Tartu Descartes’i 
Lütseum, Võru Kreutzwaldi 
Gümnaasium, Tallinna 32. 
Keskkool, SÜG ja KG!

Konverents toimub 3. 
märtsil k. 14.00- 17.00 KG 
auditooriumis, 4. märtsil k. 
10.00- 17.00 Kuressaare los-
sis, 5. märtsil k. 10.- 13.00 
SÜG-i auditooriumis.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Alati peab olema, mida kasta...
23. veebruaril sai meie di-

rektori Toomas Takkise hin-
gega tehtud töö ja kastmine 
haridusarendajana tunnus-
tatud Valgetähe Risti IV jär-
gu ordeniga. 

Rääkige, mida te tundsite 
sel hetkel, kui seisite pre-
sidendi ees ja teile anti üle 
orden aastatepikkuse tule-
musliku töö eest. 

Seda on raske kirjelda-
da.... Hea tunne oli.

Kas teil avanes võimalus 
ka presidendiga vestelda?

Pärast kätteandmisstere-
mooniat suhtlesid inimesed 
omavahel ja agaramad ka 
presidendiga, kuid mina ei 
kuulu agarate hulka.

Milline on olnud sõprade, 
tuttavate ja kolleegide ta-
gasiside?

Õnnitlejaid on ikka päris 
palju olnud ja see on meel-
div. 

Millise enda otsuse üle 
tunnete tagasi vaada-
tes suurimat uhkust? Mil-
le kohta võite rahuliku sü-
damega öelda, et see läks 
nüüd küll hästi?

Väga hea ja õige otsus oli 
siia kooli tööle tulla. Peale 
seda olen teinud veel kuus 
õiget otsust, et ma ei ole siit 
ära läinud. Nii et kokku siis 
seitse õiget otsust.

Milline on olnud teie se-
nise, olgu siis õpetaja, di-

rektori või hariduseden-
daja tee, eredaim päev, 
sündmus või hetk?

Ju see hetk või päev on 
veel ees.

Kas Kuressaare Gümnaa-
siumit on veel palju kas-
ta vaja?

On ikka.... lõpuni (naerab). 
Nii kaua, kui siin töötan, peab 
olema, mida kasta.

Kui te nüüd seda orde-
nit vaatate, siis mis mõt-
teid ja tundeid see teis te-

kitab? 
(Vaatab mõtlikult laua 

peal olevat ordenit)... See 
on keeruline küsimus. Selle-
le vastamiseks peab enne pi-
kemalt mõtlema. 

Ja kuidas nüüd edasi... 
Millest te veel unistate?

Tööd on ju hästi pal-
ju ees. Püüdleme ikka selle 
poole, et Kuressaare Güm-
naasium saaks väga heaks 
kooliks.

Kristiina Kruuse,
12C klass

Lk. 1
Meie koolijuhataja tööd 
hinnati Valgetähe Risti 
IV järgu ordeniga. Lk. 2

29. lend tähistas Vaba-
riigi aastapäeva valssi 
keerutades. Lk. 3

Noored uurijad jõud-
sid lõpusirgele oma 
uurimistöödega.

Koolijuhataja Toomas Takkis Valgetähe ordeniga. Foto: Gert Lutter

Teated
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Eesti Vabariigi aastapäeva ball
Teisipäeval, 22.02 toimus 

Kuressaare Kultuurikesku-
ses KG vabariigi aastapäeva 
ball. Ball pidi algama kell 
19.00 , kuid nagu ikka ...alus-
tati väikese hilinemisega, mis  
kõigest hoolimata ei suutnud 
rikkuda kohalviibijate mee-
leolu.

Ballisaali sisenedes võt-
sid meid tervitades vastu õh-
tujuhid Teele Viira ja Martin 
Palm. Balli avamiseks esines  
Kuressaare Muusikakooli or-
kester mõnede aastapäevaks 
sobivate paladega. Seejärel 
said sõna 10ndate klasside 
esindajad aastapäeva-
kõnedeks, abituuriumit esin-
das Mario Rauk.

Avavalsiks mängis bänd, 
mille üks liige oli Anti Kop-
liste ja tantsuplatsile kogune-
sid väljavalitud paarid, kuid 
needki kadusid kiirelt oma 
kohale. Peale avavalssi esines 
KG Showtrupp ilusa muu-
sikalise  lavastusega, milles 
oli nii tantsulist hoogu kui ka 
näitlemismeisterlikkust.

Saabus aeg kingitus-
te üleandmiseks ning kooli 
poolt oli 10. klasside omaloo-
mingulisi kingitusi vastu võt-
mas Kaja Puck.

Juba järgmiste muusika-
palade saatel oli tantsupõ-
randal rohkem julgeid ja-
lakeerutajaid. Nii jõudis 
märkamatult kätte balli ül-

latuse aeg. Üllatajateks olid 
Muusikakooli õpilasansam-
bel ja 11. klasside tüdruku-
te ansambel, kes laulsid väga 
südamlikke ja kauneid me-
loodiaid.

Pärast üllatust toimus bal-
li kõige magusam osa- tor-
di ja kringli degusteerimine, 
mida tegelikult terve õhtu ol-
di pikisilmi oodatud. Suutäis 
magusat ja saabuski viimane 
aeg tantsida, sest lähenes bal-
li ametlik lõpp. Tantsupõrand 
oli tõesti rahvarohke,sest il-
ma jääda lõpuvalsist ei taht-
nud ju keegi.

Lõpp hea, kõik hea- pidu 
õnnestus tegelikult hästi, mis 
ei tähenda muidugi seda, et 
midagi ei saaks paremini te-
ha- alati saab!

Ball oli tore ja meeldejääv 
ning aitäh kõigile, kes austa-
sid meie poolt korraldatud 
üritust oma kohalviibimise-
ga! Suur aitäh ka meie klas-
sijuhatajatele, kes aitasid ja 
toetasid meid korraldamisel 
ning vastutasid traditsiooni 
jätkumise eest kõige enam!

Pilte üritusest vaata siit: 
http://www.oesel.ee/kg

Reet Paakspuu, Liisi Balin,
Ele Pidmann ja Triin Saarma

On hea näha, et ka meie 
koolis mõtlevad õpetajad 
välja uusi ja huvitavaid 
spordialasid!

Meie KG küll ootekol-
miku võistlust jälgima ei 
jõudnud, aga vähemalt nime 
järgi tundub tegemist olevat 
laheda meeskondliku spor-
dialaga, kus osavõtjad kor-
damööda ootavad! Jõudu!

Teated

Huumor

Naistepäev romantiliseks!
Kõik noored on naiste-

päeval meeleolu loomi-
seks oodatud romantikatup-
pa, mis asub jõusaali kõr-
val. Toas on õdus õhkkond 
ja hea muusika. Teeme kõik, 
et naistepäev oleks ka meie 
kooli noortele neidudele 
meeldejääv.

Õpilasesindus

Direktsioon
22.02.2005 direktsioo-

ni koosolekul olid arut-
luse all Tallinnas toimuv 
Tartu Juhtimiskonverent-
si poolt korraldatav si-
sekoolituse aastakon-
verents, maakondliku 
bioloogia olümpiaadi tu-
lemused. Toomas Takkis 
tutvustas kooli arengu-
kava muudatusi. Õpeta-
ja Merle Rätsep andis üle-
vaate maakondliku eesti 
keele olümpiaadi etteval-
mistusest.

Inge Jalakas,
huvijuht

Vaatajad... ja kõnelejad (üleval). Fotod: 2x Gert Lutter
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Sel aastal valminud uurimistööde tegijad (pildilt puudub Hanna Martinson). Foto: Gert Lutter

4.-6. jaanuar 2005 kestnud kirjutamismaraton. Foto: Sirje Kereme

Loodusuurijad jõudsid töödega finišisse
Sündimine oli minu elu 

suurim šokk. Terve aasta ei 
suutnud ma sellest üle olla: mu 
jalad ei kandnud, märgasin en-
nast, mu suust ei tulnud sõna-
gi ja mu juuksed langesid välja. 
Valgus oli minu jaoks suurim 
avastus, kuid nüüd olen sellega 
juba harjunud. 

Terve elu vältel tehakse 
avastusi, uuritakse maail-
ma ja püütakse leida vastu-
seid miljonitele küsimuste-
le. Kui teaduslik uurimistöö 
oleks pigem “mõttemäng” ja 
“mõistatuste lahendamine”, 
ei oleks ju suuremat prob-
leemi. Paraku on aga teadu-
sel mitmeid väljundeid ini-
meste igapäevaellu.  Juba 
viie aasta jooksul Sirje Ke-
reme käe all valminud ligi 
20 tööd, mille käigus on õpi-
lased toitnud oma piiritut 
uudishimu. Sel aastal on usi-
nate õpilaste poolt trükisoo-
jast tulnud järgmised tööd: 
„Aakrik- suure mere and 
läbi sajandi“ (Kristel Sepp), 
„Kanep- meelemürk või jät-
kusuutlik Saaremaa“ (Kris-
tiina Ader), „Räim- saarlase 
leivakõrvane läbi sajandi-
te“ (Karl-Kristjan Raik, Sass 
Pääsk), „Prügi enda ümber“ 
(Hanna Martinson), „Tursk- 
ohustatud liik Läänemeres“ 
(Triin Aavik, Ilona Käsk, 
Kristiina Kruuse), „Kures-
saare linna jämedamad põ-
lispuud“ (Eveli Mihkelson, 
Kadri Kandima), „Koduae-
dade kujunemine läbi sajan-
di ja Kuressaare kaunimad 
koduaiad“ (Janno Tilk), 
„Puude istutamine maail-
ma laste seas 21. september 
2004“ (Mari-Liis Sepp). 

Uurimistöö ei hõlma 
vaid tuima faktide tagaaja-
mist, selle käigus juhtub va-
hel nii mõndagi huvitavat. 
Näiteks toppis Kristiina oma 
telefoni prillikarpi ja arvu-
ti hiire koolikotti, meie kal-
lis juhendaja aga otsis telefo-
ni taga, kuigi see oli tal enda 
käes. Kui teil jäi hetkel mul-
je, et uurimistöö tegemine 
on üks lust ja lillepidu, siis 
eksite rängalt! Sellega käi-

vad koos ka pisarad, mure 
ja valu. Vahel tahaks kohe 
käega lüüa, kuid see eriline 
tunne, kui töö valmis saab, 
kaalub halva üles. Nähtud 
vaev ja unetud ööd saavad 
läbi kogemuste, teadmiste ja 
uute tutvuste mitmekordselt 
tasutud.

Milline oli huvitavaim juh-
tum uurimistööd tehes?

Eveli ja Kadri: Mõõtsi-
me Tehnika tänaval puud 
ja korraga hüppas me juur-
de juhuslik mööduja, kes 
oli ääretult abivalmis, jaga-
des oma teadmisi meiega. 
Ta olekski seletama jäänud, 
kuid meil tuli järgmist puud 
uurima minna.

Hanna: Käisin koos 
sõbraga linnas prügikaste 
pildistamas, üksi ei oleks ma 
seda teha julgenud :)!!!

Janno: Kuressaare 10 vii-
mase aasta kodukaunistami-
se konkursi võitjate küsitle-
mine.

Kristiina A.: Inimeste kü-
sitlemine kanepi teemal.

Kristel: Tegin avastuse, 
et 1926. aasta oli saarlastele 
väga aakrikurikas.

Mari-Liis: Sain teada, kui 
palju erinevaid puuliike üld-
se olemas on.

Karl Kristjan ja Sass: 
Keskkonnakaitseinspekt-
sioonis käimine.

Mida uurimistöö tegemine 
sulle andis?

Eveli ja Kadri: Palju tead-
misi, uusi kogemusi ja saime 
tuttavaks keskkonnaspetsia-
listi Veiko Maripuuga.

Hanna: Tohutult tead-
misi, näiteks sain teada, et 
igas kodus tekib aasta jook-
sul umbes 0,2- 2 kg ohtlikke 
jäätmeid. 

Janno: Uusi mõtteid, tar-
kust ja julgust.

Tahame tänada järgmisi ini-
mesi: Sirje Kereme, Maidu Va-
rik, Riina Haljas, Merike Kivilo, 
Marje Pesti, Inge Jalakas, Gert 
Lutter, Arvi Tanila, Virve Vah-
ter, Kersti Kirs, Stella Noa, Lea 

Rooda, Maie Meius, Arvo Ader, 
Veiko Maripuu, Jaan Ärmus, 
Toomas Takkis, klassijuhatajad 
ja lapsevanemad.

Kasta on vaja, siis võrsed 
tõusevad!  

Kristiina A.: Sain teada, 
et kanepi taim on kasulik, 
kuigi enamik inimesi arvab, 
et see on kahjulik.

Kristel: Teadmisi, mis  
on aakrik. Enne seda ma ei 
teadnud, millega üldse te-
gu on.

Karl Kristjan ja Sass: Sai-
me teada, milliseid aineid si-
saldab Eesti räim.

Mari-Liis: Sain teada, 
milliste sündmuste puhul 
puid maailmas istutatakse.

Ilona Käsk ja Triin Aavik,
12C klass
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Lühidalt

Kolmapäeval, 23.02.05 
toimusid Eesti Vabariigi 
87ndale aastapäevale pü-
hendatud aktused.

Seekordseteks külalisesi-
nejateks olid ajaloolane Raul 
Salumäe ning Lääne Piirival-
vepiirkonna teenistusjaos-
konna ohvitser leitnant Lem-
bit Mitt. Etteastetega astusid 
üles ka 2b klass, 8b klassi an-
sambel “Milimali”, 11.klas-
side ansambel, segakoor 
„Ave“, maakondliku kõne-
konkursi Grand Prix’i võitja 
Mihkel Miller ja maakondli-
ku etlemiskonkursi Grand 
Prix’i võitja Helena Pihel. 
Täname esinejaid ja nende ju-
hendajaid!

Renate Pihl,
huvijuht

Kooliüritused, Märts 2005
• 07-11 Lahtiste uste 

päevad koolieelikutele, õpi-
lastööde näitus (algkl.)(E. 
Sepp) • 08 Naistepäeva tä-
histamine • 10 Maakonna 
kultuuripäevade eelvoor lin-
na piirkonnale • 11 100 pä-
eva ball (12. kl.)(I. Jalakas) 
• 13 KG Galakontsert 81. - 
12. kl.)(L. Lehto) • 14 Ema-
keelepäev (1. - 12. kl.)(M. 
Laurson) • 18 III Õppeperi-
oodi lõpuaktused (1.-12. kl.) 
(huvijuhid).

Renate Pihl,
huvijuht

KG 29. lend tänab meeldi-
va koostöö eest vabariigi 
aastapäevale pühendatud 
balli organiseerimisel:

Merlet ja Riinat, Andrus 
Kandimaad, OÜ-d Saare 
Leib, Kuressaare Ametikoo-
li, restorani Daisy, AS Saa-
remaa Liha- ja Piimatöös-
tust, OÜ-d Ramsti Puuviljad, 
OÜ-d Ensert, OÜ-d Lilleko-
da, Karja Pagariäri, Vanalin-
na kohvikut ja vöörastemaja. 
Transpordiga olid suureks 
abiks Allan Antero Martin-
saari ja Peeter Paomees. Sii-
rad tänusõnad kõigile esine-
jatele ja nende juhendajatele.

Suur aitäh teile!
KG 29. lend

Lennuraamat tuleb... tuleb... TULEB! 27. lend hakkab peagi kokku panema oma lennuraamatut. Lisaks pal-
judele fotodele meeldejäävamatest üritustest tuleb lennuraamatusse ka iga õpilase foto ning lisaks veel 
fotod nendest kõige-kõige parematest. Kui õpilaste pildistamine juba käib, siis parimate kätte jõuab järg 
sellel nädalal. Foto: Marit Tarkin


