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Õpilaste sünnipäevad

Andres Sagor 7C 20.05
Sander Laide 7C 20.05
Reimo Link 1A 20.05
Aire Suurhans 11B 20.05
Gettel Sink 6B 20.05
Kaidi Niit 11B 21.05
Liisi Jürgens 8C 21.05
Preedik Lemba 10B 22.05
Lilli-Mai Rebel 7B 22.05
Laura Kuusk 4A 22.05
Madis Majorov 12C 23.05
Virgo Talk 11A 23.05
Aksel Artus 7a 23.05
Tony Sinipea 2A 23.05
Sander Aasmaa 7C 24.05
Kaia Jalakas 7B 24.05
Märt Lallo 12C 25.05
Marek Meinson 8D 25.05
Erik Loodus 4B 25.05
Kerttu Kips 12B 25.05
Kaia Prostang 11A 25.05
Triin Välinurm 11C 25.05
Kadi Mägi 6C 25.05
Kärt Kaasik 1B 25.05
Kristjan Kesküla 3A 26.05
Kerli Ait 8C 26.05

Töötajate sünnipäevad

Tiina Käen 22.05
Johannes Kaju 25.05
Irja Truumaa 25.05

Heas koolis on head õpilased, 
head õpetajad ja hea vaim!

2004/05 õppeaastal õpib 
Kuressaare Gümnaasiumi 
X- XII klassis u. 470 õpilast, 
sellele järgneval õppeaas-
tal on meie gümnaasiumi-

osas juba üle 500 õpilase. See 
on võimas jõud, see on lausa 
omaette väike ühiskond õpi-
himulistest noortest. 

Läbi vaimse ja füüsili-

se täiustumise oleme pi-
devalt teel … tõeliselt hea 
kooli poole, kus igaühel on 
võimalus avada ja avastada 
oma väärtused.  

Vastuvõtust X klassi
Õpilased, kelle tunnis-

tusel on ainult hinded “5” 
ja “4”, võetakse kooli vastu 
sooviavalduse alusel. Do-
kumentide (lõputunnistus, 3 
pilti) vastuvõtt 21.juunini. 

Vabad kohad täidetakse 
konkursi korras, kus arves-
tatakse lõputunnistuse hin-
nete keskmist (v.a. nn. või-
mete ained), lõpueksamite 
keskmist ja sisseastumistes-

ti tulemust. Lisapalli annab 
KG A-kooli lõputunnistus.  
Sisseastumistest toimub 21. 
juunil k. 10.00. Testi näidi-
seid vt www.oesel.ee/kg.

Õppekorraldus
Kuressaare Gümnaa-

siumi paindlik õppesüsteem 
pakub X-XII klassi õpilastele 
laialdasi võimalusi oma hu-
vide realiseerimiseks ning 
ettevalmistusel õpingute jät-
kamiseks kõrgkoolis. Õpi-
lastel on praegu võimalik 
valida 7 erineva õppesuu-

na vahel: majandus, infoteh-
noloogia, riigikaitse, reaal-, 
loodus-,  humanitaar- ja sot-
siaalteadused. 

Õppesuuna eesmär-
giks on võimaluse andmi-
ne süvendatud teadmiste 
omandamiseks ja edasiõp-
pimiseks teatud ainevald-

konnas, aga samuti ka vasta-
vateks riigieksamiteks ning 
samuti tänapäeva ühiskon-
nas toimetulekuks vajalike 
oskuste omandamiseks.

Lähiajal saavad meie õpi-
lased võimaluse õppida teat-
riõpetuse, meediat, prantsu-
se jt võõrkeeli. 
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Õpilaskoosolek nelja-
päeval, 27. mail kell 15.00 
aulas.

8. – 12. klassis ettekan-
ded “Kooliprobleemid ja 
nende lahendused meie klas-
si pilgu läbi”. Osavõtt vaba 
alates 5. klassist.

Sõnavõtusoovid re-
gistreerida Mario Rauk’i 
(11C) või huvijuhi juures 26. 
maini. 

Kõigil koosolekul osale-
jatel on võimalik esitada kü-
simusi nii esinejatele, õpilas-
omavalitsusliikmetele kui ka 
kooli juhtkonnale

Tule ja räägi kooli tege-
mistes kaasa! Ole aktiivne!

Mario Rauk,
ÕE aseesimees

Teated
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Sõnumeid 2B 
klassilt
Aprillis käisid meie klassi 
õpilased väikeste gruppi-
dena oma vanemate töö-
kohtades. 

Käidi Anli ema Ange-
la juures 5- ndas lasteaias, 
7- ndas lasteaias Kadri ema 
Külli juures, 1. lasteaias tädi 
Eve juures. Kesklinna era-
lasteaias võttis meid vastu 
Gita ema Ilme. Mängisime 
koos lastega, joonistasime 
ja lõikasime šabloone. Oli 
tore olla koos väikestega!

Päästeteenistuses rää-
kisid meile tädi Halja ja 
Henri isa Andres. Saime 
teada palju huvitavat nen-
de tööst.

Veel oli meil võimalik 
käia Elariinu ema töö juu-
res pesumajas. Nägime, 
kuidas saavad kiiresti kui-
vaks ja siledaks pestud rii-
ded.

Marleen, Silver,
Tairica ja Gita

Eelmisel nädalal külastas 
meie tundi õpetaja Valve. 
Temaga oli kaasas kesk-
konnasõbralik tegelane 
Lope. 

Lope liigub kõikjal – 
vees, õhus ja metsateel. Lo-
pe armastab puhtust ja kor-
da. Tema õpetaski lastele 
käitumist looduses.

Järgmisel päeval sõi-
dutas Sigridi vanaema 
meid õppereisile. Kõige-
pealt suundusime Unimäe-
le. Tahtsime teada saada, 
kuidas jõuab meie kooli ja 
kodudesse puhas vesi. Seda 
selgitasid meile tädi Malle 
ja onu Harri. Pärast sõitsi-
me Kullimäele. 

Seal nägime oma silma-
dega seda, mis jõuab puhas-
tusseadmetesse kanalisat-
sioonitorude kaudu. 

Kõndisime läbi mitme-
te halvasti lõhnavate bassei-
nide äärest, milles toimus 
reovee puhastamine. Lõ-
puks jõuab merre üsna pu-
has vesi. 

Täname kõiki meile sel-
gitusi jaganud inimesi.

Täname ka Sigridi vana-
ema sõidu eest. 

Kati Haamer,
2B klassi õpetaja

Riigikaitse käis õppereisil
22. aprilli varahommikul 

algas meie sõit Lõuna-Ees-
tisse. Peale väikest äpardust 
bussiga jõudsime esimesse 
peatuspunkti- Valga piiri-
valvelinnakusse, kus tutvu-
sime piirivalve Lõuna-Eesti 
püsiekspositsiooniga. Tut-
vusime sõjatehnikaga, mis 
on üle elanud nii I kui II 
maailmasõja. Püsieksposit-
sioon on ülesehitatud rahva 
toetusega, inimesed on loo-
vutanud teistele tutvusta-
miseks endale väärtuslikke 
esemeid. 

Teel Võrus asuvasse Ku-
perjanovi sõjaväeüksusesse 
peatusime ka Paju lahingu 
mälestusmärgi juures. Ku-
perjanovi pataljonis tutvus-
tati meile sealset elu: näida-

ti spordisaale, ajateenijate 
eluruume, relvaruume ning 
arestikambrit. Kartsas näi-
dati, milline elu neil seal on 
ja mis tuleb karistuseks teha. 
Seejärel sõime koos ajateeni-
jatega lõunat. Kõht sai liiga-
gi täis.

Külastasime ka Kaitseväe 
Lahingukooli, kus tutvusta-
ti nii koolielu kui lahingu-
masinaid. Õhtul osalesime 
Haanja Jüriöö jooksul ümber 
Vaskna järve. 

Teisel päeval sõitsime 

Tartusse, kus külastasime 
Kaitseväe Ühendatud Õp-
peasutust. Meile tutvustati 
õppeasutuse igapäeva-elu, 
klassi- ja eluruume, räägi-
ti, kuidas saab sellesse koo-
li astuda. 

Oli huvitav ja hariv reis. 
See reis oli GIGA LAHE ja 
tahame tänada  selle korral-
damise eest meie juhendajat 
leitnant Kalle Kirsi. 

Kaisa Nurm,
XI b klass

Riigikaitse on KG õppesuun-
dadest noorim, avati alles sel 
õppeaastal.

Õppetööks kasutatakse li-
saks koolile ka Saaremaa Piiri-
valve ja Kaitseliidu Saaremaa 
Maleva õppebaase. Juunis toi-

mub 3-päevane õppelaager Te-
humardil ja Karujärvel.

Ka praeguste kümnendike 
hulgas on riigikaitse populaar-
ne, uueks õppeaastaks on selle 
suuna valinud 25 õpilast, nende 
hulgas ka 8 tüdrukut. 

Riigikaitse õppesuuna õpilased Kuperjanovi pataljoni kartsas.

X klassi juhatajad 2004/05 õ-a.
10A: Piret Paomees; 

sünd. 17.03.1980, lõpetanud 
Kuressaare Gümnaasiumi 
1998.a., 2003.a. Tartu Ülikoo-
li Matemaatika-informaatika 
teaduskond, gümnaasiumi 
matemaatikaõpetaja eriala. 
Tööl KG-s alates 2003.a.

10B: Olle Arak; sünd. 
02.04.1976, lõpetanud Pärnu 
1.keskkooli 1994.a., 2001.a. 
Tallinna Pedagoogikaüli-
kool, matemaatika-loodus-

teaduskond, gümnaasiumi 
füüsikaõpetaja. KG-s tööl 
alates 2004.a.

10C: Eve Paomees; sünd. 
10.04.1981, lõpetanud Kures-
saare Gümnaasiumi 1999.a., 
2004.a. Tartu Ülikooli Filo-
soofiateaduskond, gümnaa-
siumi eesti keele ja kirjandu-
se õpetaja. KG-s tööl alates 
2004.a

10D: Ursula Matvejeva; 
sünd.04.05. 1953, lõpetanud 

Haapsalu 1. Keskkooli 
1971.a. , 1978.a. Tartu Üli-
kool, Filoloogiateaduskond, 
vene keele ja kirjanduse õpe-
taja. KG-s tööl alates 1978.a.

10E: Genadi Noa; sünd. 
23.04.1951, lõpetanud Nuia 
Keskkooli 1969.a. , 1977.a. 
Moskva Põllumajandus-
instituut. KG-s tööl alates 
1990.a., filosoofia ja saksa 
keele õpetaja. 
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KG 26. lennu abituriendid 
meenutavad oma esimesi päevi KG-s

Kolm aastat tundub vä-
ga pikk aeg, kui algab, ja 
väga lühike, kui läbi saab. 
Praegu, abituuriumis olles, 
teeb lausa haiget, kui lühike 
gümnaasiumiaeg ikka oli. Ei 
taha mõeldagi, et kohe ko-
he on see kõik läbi ja järg-
mine aasta läheme me kõik 
oma teed. Maha jäävad arm-
saks saanud koolimaja, teis-
teks emadeks kujunenud pe-
dagoogid, head sõbrad ning 
palju parimaid ja halbugi ae-
gu. 

Aga enne abituuriumis-
se jõudmist tuleb üle elada 
palju raskusi. Oma koge-
mustest võin väita, et kõi-
ge raskem on just see esime-
ne päev täiesti võõras koolis. 
Ma ei hakka valetama, vaid 
tunnistan täiesti siiralt- mina 
ei tahtnud teisel päeval siia 
kohe üldse tagasi tulla. Kõik 
halb ununeb kiiresti, nii ei 
mäletagi enam täpselt, mis 
mind sääraselt depresseeris, 
mäletan vaid seda tunnet- 
täis segadust, hirmu, lootu-
setust, vastikustki… Siis ei 
olnud mul veel aimugi, kui 
kiiresti kõik muutub ja kui 
hea kõik olema saab. En-
dalegi arusaamatult hakkas 
tekkima uus sõpruskond, 
õpetajad muutusid süm-
paatseks, koolimaja teiseks 
koduks. Ei läinud kaua, kui 

mõistsin-  KG oli minu elu 
parim valik.

Palusin ka mõnel klassi-
kaaslasel esimest koolipäeva 
KGs meenutada…

Anni Aavasalu (Kärla 
Põhikooli vilistlane): kõik oli 
kuidagi nii uus. Tekkisid 
igasugused “esmamuljed” 
inimestest- mõni tundus ül-
be ja mõni vähe imelik. Ei 
mäletagi enam täpselt. Eri-
ti normaalne tundus meie 
klassijuhataja Ester Kuusik. 
Ta oli hästi vaba ja suhtles 
meie kui täiskasvanutega, 
võttis meid kui suuri ini-
mesi. Tegelikult tahaks ma 
nüüd tagasi kümnendas-
se, hakkaksin algusest pea-
le korralikult õppima. Aga 
kõik on ikkagi mega hea 
olnud. Minu klass on nii to-
re, neist kõigist on väga ras-
ke lahku minna. 

Tuuli Kald (Kuressaa-
re Vanalinna Kooli vilistlane): 
hästi ei mäleta. Natuke liiga 
palju vabadust anti võibolla 
kätte kohe. Natuke hirmu-
tas algul selle kooli suurus ja 
trepid käisid närvidele, esi-
mesel nädalal olid mul ja-
lad väga haiged. Aga õpe-
tajad olid kõik super. Praegu 
leian, et keskkool võiks veel 
pool aastat kesta. Täiesti 
nukker on ära minna.

Gaidi Ellermaa (Aste Põ-

hikooli vilistlane):  minul on 
see täiesti hästi veel meeles- 
mis mul seljas oli, kuidas 
mu juuksed olid… Mäletan, 
et seitsmes tund oli inglise 
keel, seal mõistsin, kui vä-
he ma tegelikult tean ja mõt-
lesin “issand, mismoodi ma 
siin hakkama saan…” Aga 
näed, siin ma siis olen, täna 
on inglise keele eksam.

Mirlin Arge (Salme Põhi-
kooli vilistlane):  nii palju võõ-
raid nägusid oli. Mäletan, et 
pidin ära eksima. 

Kristi Ling (Salme Põhi-
kooli vilistlane):  ma ei mäleta 
enam eriti. Me eksisime Mir-
liniga koos ära- läksime va-
lesse klassi ja istusime seal 
pool tundi, enne kui aru sai-
me, et me ikka peaks kusagil 
mujal olema. Kooli suurus 
ikka hirmutas alguses natu-
ke, ei saanud hästi aru, kus 
need trepid ja korrused on.

Iga algus on raske. Eest-
lasel on ju loomuses, et algul 
ei saa vedama ja pärast on 
raskusi pidama saamisega. 
Esimese päeva raskusest tu-
leb lihtsalt üle olla ja siis ju-
ba näed- KG ja tahadki koo-
lis käia!

Mary Tamsalu,
kunagine Valjala Põhikooli 

vilistlane, KG 26.lennu 
abiturient

Lõpetatud pk. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
KG 54 30 31 54 39 56 51 63
Vanalinna 11 6 5 6 27
KPK 17 12 11 18 16 3 1 22
Salme 5 13 8 6 4 8 3 10
Kärla 9 7 6 3 7 6 15 9
Valjala 2 9 10 10 8 3 11 7
OG 2 4 7 2 2 2 7
Lümanda 5 2 2 5 7 2 6
Muhu 5 4 6 6 2 6 4 6
Kihelkonna 5 3 4 4 2 2 6
Mustjala 2 2 1 2 3 2 5
Leisi KK 1 2 2 4 2 5
Süg 6 3 8 4 2 2 4
Tornimäe 4 1 2 1 1 1 3
Kaarma 3 6 4 3 3 2 2
Kahtla 1 1 1 3 4 5 2
Aste 8 6 3 3 1 3 5 1

Kuressaare Gümnaasiumi X klassi astujad
Lõpetatud pk. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Torgu 1 2 1 1
Kaali 4 4 5 4 1 4
Retla 1 2
Tartu 1
Kasari 1
Võsu 1
Tln. SG 1
Virtsu 1 1
Vatla 1 1
Valgu 1
Pärnu 1
Palade 1
Peterburg 1
Vastseliina 1
Varbla 1

133 108 108 144 108 119 116 185

14. mail toimus neljandate 
klasside sõnalis-muusikalise 
etenduse “Tuhkatriinu” esi-
etendus. Etendused jätkuvad 
järgmisel nädalal. Pildil Tuhka-
triinu ja Prints.

Lühidalt
Raamatukogu tänab

Täname südamest 
Ursula Matvejevat (KG õpe-
taja), Ellen Kaske (KG õpeta-
ja) ja Endel Arujat (Toronto 
Ülikooli Tartu Instituudi ar-
hivaar), kelle lahketele anne-
tustele on kooliraamatukogu 
täienenud vajalike raama-
tutega.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja
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Linna 4. kl. ujumisvõistlustelt
Algõpetuse lõppakordiks 

on kujunenud traditsiooni-
lised Kuressaare linna 4.klassi-
de ujumise meistrivõistlused, 
milles osales tänavu rekordarv 
–61 noort ujujat. 

Võisteldi 25 m vabaltuju-
mises. Tüdrukuid oli stardis 
34. Võidu pälvis SÜG õpila-
ne Kadi Maripuu ajaga 15,92.  
Järgnevad kohad kuulusid 
meie kooli õpilastele 2. Lau-
ra Kuusk 17,62. 3. Kadri Ta-
rus 19,10, 4. Kersti Sepp 19,19, 
5. Stina Silluste 19,48, 6.Kristi 
Aksiim 19,59. 

Poisse oli stardis 27. Võit-
ja meie 4A õpilane Roland 
Valgelin ajaga 16,78. 2. Mart 
Mandel I-N LAK 17,50, 3.And-
ri Altmäe KG 18,39, 4. Juhan 
Kitt KVK 18,93, 5. Uku Vol-
ke SÜG 19,56, 6. Martin Uue 
KVK 19,63

Põnevaks kujunes klasside 
vaheline 4x25m teateujumine. 
Ülekaalukalt võitis meie 4A 
võistkond, kus ujusid Roland 
Valgelin, Andri Altmäe, Lau-
ra Kuusk, Kersti Sepp. Teise 
koha ujus välja KVK 4a klassi 
võistkond ja kolmas koht kuu-
lus meie 4b klassi võistkonnale 
koosseisus Andres Allas, Erik 
Loodus, Kristi Aksiim, Kadri 
Tarus. 4. SÜG 4a klass, 5. SÜG 
4b, 6.KVK 4b.
Norma Helde, ujula juhataja

Sõit Soome pealinna Helsingisse
Scandinavian Toursi rei-

sifirma poolt korraldatud 
plakatikonkursi võitis minu 
klassiõde Ele Pidmann . Au-
hinnaks oli tasuta sõit Helsin-
gisse koos linnaekskursiooni-
ga. Kaasa võis Ele võtta oma 
parimad sõbrannad ja teised 
konkursil osalenud.

Sõit algas 10. mail Saar-
te Teedevalitsuse pisibussiga. 
Tallinna sadamast sõitsime 
edasi tiiburlaevaga Super-
seacat. See elamus oli mitme-
le meie hulgast esmakordne. 
Helsingis külastasime kõige-
pealt omapärase arhitektuu-
riga kaljukirikut, kus oli vä-
ga hea akustika. Järgmine 
sihtpunkt oli Fazeri kommite-
has, kuhu jõudes anti igaühele 
pulgakomm, mida oli tehase 
ajaloost filmi vaadates mõ-
nus lutsida. Seejärel pidime 

käed puhtaks pesema, sussid 
jalga ja mütsid pähe panema, 
sest läksime tootmisruume lä-
hemalt vaatama. Meil luba-
ti süüa nii palju šokolaadi, et 
ka kõige suurem maiasmokk 
sai mõneks ajaks isu täis. Lah-
kudes anti kaasa veel kotike 
maiustustega.

Edasi viis buss meid vee-
maailma, kus nägime igasu-
guseid veidraid mereelukaid. 
Nendest kõige huvitavamad 
olid haikalad. Sõitsime veel 
liftiga Helsingi olümpiastaa-
dioni 72 meetri kõrguse torni 
tippu, saime oma käega kat-
suda Sibeliuse mälestusmärgi 
orelivilesid, nägime Manner-
heimi ausammast, Senati väl-
jakut, lõbustusparki ja palju- 
palju muud. Oli juba õhtu, kui 
Helsingi sadamasse jõudsime 
ja uue päeva alguses kell 1.30 

olime ilusasti kodus tagasi.
Meie giidi sõnul võib Ele 

plakatit varsti trükitult näha 
firma rahvusvahelistel laeva-
liinidel. Ele plakateid on ka 
varem trükitud. Ühte neist, 
looduskaitseteemalist, saab 
praegu näha Kuivastu- Virt-
su parvlaevadel, Tervishoiu-
teemaline plakat aga saade-
ti sügisel oma vanuseastme 
parimana maailmanäitusele 
New-Yorki.

Meie väikese reisiseltskon-
na nimel aitäh Sulle, Ele, et 
meid oma sõbraks pead ja sel-
le ilusa sõidu meile kevadisse 
Helsingisse kinkisid.

Täname veel Saarte Teede-
valitsust transpordi eest Tal-
linna ja tagasi.

Sigrit Pelska,
9B klass 

Ele Pidmann (all keskel) Kuressaare Gümnaasiumi 9B klassist võitis Scandinavian Tours’i plakatikonkursi 
ning võitis auhinnaks sõidu Helsingisse koos õpetajatega ja parimate sõbrannadega. 

Lühidalt
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Viimasel perioodil on paras 
aeg üle vaadata raamatukogust 
laenutatud õppekirjandus.

Tuletame meelde, et jutu-
raamatute laenutusaeg on 30 
kalendripäeva (kui vajate raa-
matut pikemaks ajaks, siis 
tulge ja pikendage),õpikutel 
õppetsükli lõpp.

Kõik õpikud tuleb tagasta-
da raamatukokku hiljemalt 04. 
juuniks! Vaadake üle, et õpik, 
mida kasutasite, oleks korras 
s.t. ei esineks lahtisi lehti, õpi-
ku selg terve jne. Kui õpik va-
jab parandamist, siis olge head 
ja tehke seda, sest sügisel saite 
kõik parandatud õpikud. Tea-
vet teie käes olevatest õpiku-
test ja raamatutest saate raa-
matukogust. Raamatukogu on 
avatud E-R 8-16.30-ni.

Maren Aaviste,
raamatukoguhoidja


