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Juhtkond tänab
5 kooli uurimistööde
konverentsil ettekannetega esinenud KG õpilasi Helery Homutovi (6a) ja Kairi
Madissoni (11c) ning õpetajaid Sirje Kereme’d ja Marit Tarkin’it.

Teated
Reedel, 11. aprillil kell
18.00 on kõigil võimalus
veeta õdus õhtu Kuressaare Kultuurikeskuses
koos Olav Ehala ja tema
muusikaga.
Ehala on tänapäeva solistide hulgas kahtlemata üks lauldavamaid eesti heliloojaid. Lisaks alati
omanäolistele soololauludele tunneme teda ka “Nukitsamehe”, rohkete animafilmide ja teatrietenduste
(“Buratino”) muusika loojana.
Reedene kontsert on pühendatud Kuressaare Gümnaasiumi 25. aastapäevale ja esinejateks selle kooli
solistid, ansamblid, koorid
ja showtrupp. Kontserti ilmestavad Kuressaare Muusikakooli instrumentalistid,
videokatkendid autori filmiloomingust ja muidugi
Olav Ehala ise, õhtut juhib
Tõnis Kipper.
Pileteid
(täiskasvanule 35.-, õpilasele 15.-) saab
osta muusika vaheruumist
või huvijuhi ruumist alates
neljapäevast, 3. aprillist, samuti tund enne kontserdi
algust kohapeal.
Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Liilia Kumm
Maie Meius
Heldur Hurt

�����
�����
05.04
07.04
08.04

Külas Eesti Pangal. Novembris korraldatud Eesti Panga online viktoriinil saavutas KG võistkond (Reigo Timm,
Reedik Poopuu, Priit Arge, Merko Mägi, Janno Saft, Märt Seeman, Ain Uljas, Mats Varik) III koha ja 25. märtsil
viibiti preemiareisil Eesti Pangas. Õpilasi tervitas Eesti Panga president Vahur Kraft, tutvuti ajaloolise pangahoonega, uuriti pangaosakondade tööd ja külastati Panga muuseumi. Foto: Maidu Varik.

Konverents ”Uuriv õppimine”
28.-29.märts toimus Tallinnas viies 5 kooli- Tallinna 32. Keskkool, Tartu
Descartes’i Lütseum, Võru
Kreutzwaldi Gümnaasium,
Saaremaa
Ühisgümnaasium ja Kuressaare Gümnaasiumiuurimistööde
konverents.
KG õpilastest esinesid ettekannetega Kairi Madisson
(11C klass) “Rahvaluule kasutamine Saaremaa turisminduses” (juhendaja õpetaja Marit Tarkin) ja Helery
Homutov (6A klass) “Linnusitamaa elustik” (juhendaja
õpetaja Sirje Kereme).
Tööde juhendajad esinesid ka ise ettekannetega:
õpetaja Marit Tarkin teemal
“Arutluse roll koolitundides” ja Sirje Kereme “Ainealaste pädevuste kujundamine ja õpihuvi mõjutamine
arvutiga õppimisel”.
Meie
kooli
esindusse kuulusid veel Kristiina Kruuse, Tiidrek Nurme
(10C klass) ja Alisa Mook

KG’lased uurimistööde konverentsil. Foto: Maidu Varik.

(11C klass), kes lõid aktiivselt kaasa töögruppide tegevustes.
Konverentsil
osalejad
esitasid Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku
seadustada uurimistöö lõpueksamina.
Järgmine konverents toi-

mub 2004. a. Tartus ja noori uurijaid ootab külla Tartu
Descartes`i Lütseum.
Maidu Varik,
õppealajuhataja
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KG`s Fashion Show

Teated
5. klasside lapsevanematele!
Viimane lastevanemate koolitus sellel õppeaastal toimub kolmapäeval, 9.
aprillil kell 18.00 “Osilias”.
Teemaks on “Noored ja uimastid”.
Ootame teie rohket osavõttu!
5. klasside
juhatajad

Teisipäeval, 8. aprillil kell
15.00 ootavad teid KG aulas Ivo Linna ja Anti Kammiste.
Tutvustatakse
biitlite loomingut ja lauldakse
biitlite laulu. Pilet 10.- EEK.
Olete kõik oodatud, eriti
soovitatav seitsmendatele
klassidele!
Inge Jalakas,
huvijuht

Lühidalt
Sigade revolutsioon!
Filmi ”Sigade revolutsioon” II vooru pääsesid
meie koolist Janno Saft ja
Mats Varik. Massitseenidesse Priit Rand, Maret
Naagel ja Piret Saar.
Pille Lodi,
10B klass

Laupäeval, 29. märtsil
said 3 KG õpetajat Maret
Laurson, Marit Tarkin ja
Merle Rätsep TPÜ täienduskoolituses Merle Karusoo kursuselt ”Režii
alused” lõpudiplomi.
Aasta jooksul toimus
viis kokkusaamist: näidendi tekstide põhjalikud
analüüsid koos teatrikülastusega, ”Kes ma olen?”
projekti koostamine, liikusmis- ja soojendusmängude
kogumiku koostamine.
Kursus oli põnev ja andis võimaluse nii eneseanalüüsiks kui ka tööks
grupiga.
Merle Rätsep,
kursuslane

Reede õhtul oli kool täis
siginat-saginat, kes valmistus lavale minekuks, kes
ootas aulas kannatlikult algavat moeetendust. Lõpuks läbi kõikvõimalike
vingerpusside see siiski algas. Lavale astus 17 kollektsiooni kolmes stiilis: ÖKO,
ORIENT JA TULEVIKUTREND. Enamik kollektsioonidest olid põhikooli
esitluses. Kõige rohkem (3
kollektsiooni) tõi lavale 8b
klassi esindus D&H, mille koosseisu kuulusid Heli
Vaher, Mari Kaljuste, Deily
Reinart. Üks nende töödest
pääses edasi ka maakondlikule konkursile. Edasi pääsesid veel nooremast vanuserühmast 5a ja 6d kahe
tööga, 7b, 6b, 6a ning 5b 2
naiskonda. Vanemas vanuserühmas olid esindatud 9d
ja 10b ning mõlemad pääsesid ka maakondlikule
konkursile edasi. Otse, ilma
koolikonkursita läksid maakondlikule konkursile edasi
veel ÕOV poolt saadetud Piret Puppart`i töö “Clarus Viridis” ja Krõõt Tarkmeel`e
töö “Kotis”. Punktiarvestus
toimus kahes vanusegrupis:
noorem - 11. – 14. aastased ja
vanem - 15. – vanemad.
Vanemas
vanusegrupis anti välja ainult esikoht
ja selle sai endale 10b klassi
team kollektsiooniga “Future”. Nooremas vanusegru-

pis läks esikoht 6a klassi kollektsiooni “Sopane kevad”
loojatele, II koht – 7b kollektsiooniga “Looduse ilu”,
III koht läks 5a “Tähesõdlastele” kahe kollektsiooni eest,
milleks olid “The New Boys” ja “Paber eile, täna, homme”, IV koht – 6b kollektsiooniga “Geiša”. Parima
moekriitiku preemia sai Juta Altmets 5b “Tähtede tüdrukute” team`ist. Žürii arvates oli parimaid kohti väga
raske välja anda, sest kõik
olid väga tublid. Kõik tööd,
mis maakondlikule konkursile edasi pääsesid, osalesid
väga tihedas konkurentsis.
Nooremas vanuserühmas
osales 22 kollektsiooni ning
vanemas vanuserühmas 12
kollektsiooni. Jällegi pidi
žürii kahe käega pead kinni hoides kõige parematest
kõige kõigemad välja valima. Nii otsustati nooremas
vanuserühmas I koht Aste koolile anda, II koht läks
Leisi koolile ning III koht tuli KG 7b kollektsiooni “Looduse ilu” loojatele. Vanemas
vanuserühmas sai esikoha SÜG, II koht läks Kärla koolile ja III koht Salme koolile. Grand Prix tuli
aga Kuressaare Gümnaasiumisse Piret Puppartile ja
tema team`ile kollektsiooni “CLARUS VIRIDIS” eest.
Palju õnne! Eripreemiad tulid samuti enamus KG`sse.

Parim meesmodell Sander
Maripuu 7b kollektsioonist
“Looduse ilu”, parim lavaline tüüp John Kaju 5a kollektsioonist “The New Boys”, parim tulevikumodell
Maarja-Lill Mets 5a kollektsioonist “Paber eile, täna,
homme”, parim elava kassiga laval olev modell Laura-Liisa Perova Saare Noorte
Huvikooli esteetika osakonna ja Kuressaare Gümnaasiumi õpilane kollektsioonist “Tänav”.
Tänan kõiki, kes aitasid
KG`s Fashion Show õnnestumisel: Jaagup Kallas ja tema team, kes ehitasid meie
ilusatele modellidele lava,
filmimees – Raimo Kaubi,
säravad õhtujuhid – Helar
Kesküla ja Marvi Vallaste,
Imre Kuusk ja tema team,
kes aitasid pidada järelvalvet lava taga, diskorid Veiko Valge ja tema team, kes
valgustasid lava ja panid tugeva tümpsuga kõrvu kinni hoidma, Adam Tamjärve, kes hoolitses piletimüügi
ja garderoobi eest, õpetajaid
Veikko ja Laine Lehtot ning
Mai Randa, kes saatsid esinejaid ja loomulikult kõiki esinejaid ja moeloojaid.
Suur, suur tänu teile! Teeme
seda kõike koos ka järgmisel
aastal samal ajal!
Inge Jalakas,
huvijuht

Uued õpilased järgmise aasta 1.
klassidesse
1A – majandusklass,
õpetaja Eve Sepp

Kristo Ader, Alari Adoson, Karli Allik (Nõukas),
Henri Kaljulaid, Raul Kelder, Liisi Kippak, Kristo
Kruuser, Renali Kurgpõld,
Karl-Martin Lember, Ruuben Liiv, Reimo Link, Karina Peel, Mauri Pihlas, Raimo
Prants, Birgit Pulk, Sander
Puppart, Johanna Randmets,
Ergo Saar, Reti-Liis Saks, Heleri Sepp, Krislin Soon, Tris-

tan Tamm, Karmen Tamsalu, Kristjan Tänav, Heli-Ly
Vaga, Carl Vaher.
1B – kunstide klass,
õpetaja Merle Tustit

Mait Erlenbach, Ralf
Heinsoo, Jako Jõgi, Kärt
Kaasik, Joanna Kajak, Andreas Kalm, Hedi Kereme,
Marek Kesküll, Martin Kirs,
Annaliis Lehto, Henri Lepik,
Maria Lindau, Trevor Ling,
Tomek Lõuke, Morten Mä-

gi Ravn, Sissel-Maria Mägi, Liisel Nelis, Alari Saar,
Priidu Saart, Liina Salonen,
Santa-Lotta Seppel, Mirjam
Tenno, Loretta Tiits, Mihkel Truu, Johan Vahter, Helina Väli.
Kohtumiseni 1. septembril 2003!
Anu Saabas,
õppealajuhataja
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KG-lased maakonna meistrid korvpallis
Eelmisel
kolmapäeval
lõppesid maakonna gümnaasiumide meistrivõistlused korvpallis. Osa võtsid
kolm kooli. Orissaare Gümnaasium, SÜG ja KG. Mängiti kaks ringi. Mõlema mängu
tulemused liideti. KG mängis oma saalis SÜG-iga 78:
61. Teine mäng, nn. SÜG-i
kodusaalis saarekas, oli tasavägisem, aga KG poisid
olid siingi kindlamad ja võitsid nelja punktiga. Mängud
Orissaarega olid rohkem
ühepoolsed. Esimene kohtumine 101:48, teine mäng
Orissaares 86:69.
Seega on KG noormehed maakonna koolinoorte meistrid. Võistkonnas
mängisid: Arli Saar, Sander
Mets, Harry Põlluäär, Märtin Rohulaid, Mehis Pildre,

Värsked koolinoorte maakonna meistrid! Foto: Endel Tustit.

Mihkel Kõrgesaar, Martin
Raamat, Karel Miil, Karel
Kundrats.
Täname meie korvpallipoisse, kes andsid kaasakiskuva etenduse pealtvaatajaile nii oma saalis kui
saarekas. Mängudele andsid

värvi Arli ja Mehise pealtpanekud, Märtini “haagid”,
Sannu vaheltlõiked ja kolmesed. Järgmised maakonna koolinoorte MV juba tuleval aastal.
Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Kooli spordielu õppeaastal 1995/96
Koolis töötasid kehalise kasvatuse õpetajad: Taimi Aru, Endel Tustit, Sirje
Metsküll, Tiina Käen. 1994/
95 Riho Räim, 1995/97 Mati Sepp.
Materiaalses mõttes oli
see aasta eelmisega võrreldes palju parem. Kui vahepeal oli spordipäevade läbiviimisega teatud probleeme,
siis nüüd tundus, et asi nihkus oma kindlale kohale, see
eeldab teatud süsteemi kujunemist.
Uuteks võistlusteks olid
meie kooli läbiviidud Kuressaare linna talvine spordipäev 19. veebruaril ja Jüriöö
Jooks 23. aprillil, võistlused
organiseerisime koos spordiselts “Kalev” ja linnavalitsusega.
Talispordipäeval oli osavõtjaid 150, aga Jüriöö Jooksul oli juba jooksjaid üle 227
– tore massispordi- ja kultuuriüritus.
Võtsime osa kõigist maakonnas läbi viidud võistlustest.
Kergejõustik – vabariigi võistlustel maakonna koondises osales 50%
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Lühidalt
Koolispordiliidu
Saalijalgpalli poolfinaalvõistlused.
Koolispordiliidu poolt
korraldataval saalijalgpalli
turniiri poolfinaali kohad
mängisid maakonnas välja (paremusjärjestuses) Kuressaare PK ja KG.
Märjamaal toimunud 8
kooli vahel tuli selgitada 2
paremat, kes finaali pääsevad. KG vastased alagrupis
olid Pärnu Vene Gümnaasium, Haapsalu ja Rapla
gümnaasiumid.
KG pääses alagrupist
edasi Pärnu järel (kellele
kaotati 2:3). See jäi ka ainsaks mänguks, kus kindel
edu käest lasti. Poolfinaalis tuli napp 1 väravaline
kaotus vastu võtta Kehtna poistelt, kuid 3-4 koha
mängus võideti omakorda
kindlalt hiidlasi. Kokkuvõttes 2 võitu, 1 viik ja 2 kaotust. KG meeskonda kuulusid Kaarel Raamat, Karel
Mets, Karel Miil, Priit Pupart, Kevin Rand ja Andrei Gorlenkov.
Turniir oli üllatavalt
kõrge tehnilise tasemega
ning saavutatud 3 koht on
igati tubli ning lubab loota
järgmisel aastal edasipääsu finaali. Kuressaare Põhikooli turniirikohaks jäi 7.
Johannes Kaju,
spordiinstruktor

Õpetaja Tiina Käen kooli sügisspartakiaadil.

meie kooli õpilasi. Vabariigi meistrivõistlustel võistlesid edukalt: Indrek Tustit,
Peeter Kukk, Andro Vilu,
Mihkel Kesküla, Raul Kalm,
Margo Ool, Marita Kukk,
Tiina Sepp, Piret Peebo
(Kõik olid 6 hulgas).
EKSL korvpalli II liigas
VI koht; südilt võisteldi teiste maakondade spordikoolide võistkondadega.
Tüdrukud
maakonna
turniiri võitsid, aga ei riskinud veel maakonnast välja minna.
Tublilt
üritas
ja
võistlebs9d klassi poiss Pee-

ter Heinmaa purjetamises –
tulemuseks – regati võit optimistide klassis.
Õppeaasta tehtuga võib
rahule jääda. Mure spordibaaside pärast (välisväljak).
Uue traditsioonina hakkasime läbi viima põhikooli
parimatele sportlastele suviseid spordi, matka ja puhkelaagreid.
Õpetaja Taimi Aru poolt
kirjutatud projekt rahastati
ja õpilased said telklaagris
osaleda tasuta.
Taimi Aru

10A neidude etteaste.

Veavabandus
12. märtsi lehes ilmunud KG võimlemisvõistluse artikli juures olnud pildi
allkirja oli eksikombel sattunud klassi 10A asemel
11B. Vabandame!
Toimetus
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Tervisliku toitumise nädal
Eelmisel nädalal oli Saare Noorte Huvikeskuses tervisliku toitumise nädal, kus
kõigil soovijatel oli võimalus
käia kokandusringis. Seda
võimalust kasutasid aktiivselt 4B klassi õpilased.
Õpetaja Maret Martinsoni juhendamisel valmisid kolmel päeval maitsvad
road.
Teisipäev

Saime õpetajalt põlled,
pesime käed ja söögi tegemine võis alata. Menüüs oli
kapsa- õunasalat, frikadellisupp, kohupiimavorm kisselliga ja jogurt. Mina hakSadulasse ja sõitma!

Soojad kevadilmad meelitavad jalgratturid tänavatele. Enne ratta kasutuselevõttu tee alati kõigepealt
ratta kevadhooldus. Jalgrattaga võid sõiduteel sõita alates 10-ndast eluaastast, kui
oled sooritanud eksami ja
saanud jalgratturi juhitunnistuse. Tea, et jalgratas on
liiklusvahend ning jalgratturil on sõiduteel sõites samad õigused ja kohustused,
mis autojuhil. Harjuta enne
ratta valitsemist, kui liiklusesse ruttad. Liiklus karistab
eksimuse eest rängalt Sind ja
Sinu ratast. Jalgrattaga sõites
kasuta kaitsekiivrit!
Hiljuti külastas meie
kooli
politseinik
Aivar
Kaesveld. 3-ndate ja 4- ndate klasside noored sõiduhuvilised said temalt vajalikku
teavet. Mai lõpul soovivad
paljud neist saada endale
jalgratturi juhiluba. Edu teile
eksamiks valmistumisel.
Täname politseinik Aivar
Kaesveldi meeldiva koostöö eest!
Kati Haamer,
õpetaja

kasin kapsast riivima, Laura
kooris õunad ja pärast riivis
need salati jaoks ära. Kristi,
Näncy ja Ines hakkasid magustoitu tegema. Kõik koos
tegime suppi. Poisid koorisid ja tükeldasid kartulid.
Siis katsime laua. Toit oli väga maitsev, sest me olime ju
selle ise valmistanud.
Keidi Saks

sin vorstid. Triinu, Kätlin
ja Kertu koorisid apelsinid
ja puhastasid porgandid.
Tiiu ja Jaanika puhastasid
õunad. Kartuliputru saime
kõik sonkida. Välja tuli väga maitsev lõunasöök: kartulipuder vorstikastmega,
porgandi- apelsinisalat, õunahõrgutis vaniljekastmega
ja joogiks oli mahl. Oli tore päev!

kissell röstitud kaerahelvestega, joogiks keefir. Mina ,
Kristi ja Lee tegime salati.
Imbi ja Sigrid tegid magustoidu. Susanna- Liis tegeles
supiga.
Tore oli see, et ise tegime,
katsime laua, sõime ja ka koristasime. Nüüd oskan ma
teha väga häid toite, mida
ma ennem ei osanud.

Maria Anderson

Aitäh õpetajatele Maret
Martinsonile ja Lii Vanemale toredate päevade eest!

Meie kokatunni menüüs
oli aedviljasupp kalaga, ananassi- kapsasalat ja õuna-

Osalejad
4B klassist

pähe rahvastepallis, kuid
selle eest meie poisid tegid
neile ära.
Tallinna poisid olid ka
tugevamad jalgpallis, on ju
nemad käinud 3 aastat jalgpalli trennis, aga nad võitsid
meid siiski napilt.
Kuna meie koolil on suur
ja ilus ujula, olime jällegi
meie ujumisvõistlustel sirgelt neist ees. Võitsime kõik
võistlused ujulas.
Meie sõbrad Tallinnast
olid just eriti vaimustatud
meie kooli ujulast ja üldse
sportimisvõimalustest meie
koolis.

Parim osa selle juures oli
muidugi ööbimine, veetsime
nimelt 2 ööd meie kooli põrandal. Esimesel ööl magada
just eriti ei saanud, aga kuna
laupäev oli väga tihedalt sisustatud, siis möödus teine
öö väga rahulikult ning ärkasime hommikul juba kell
8 raadiost tulevate signaalide peale. Ja kell 9.30 olime
bussijaamas sõpradele hüvastijätuks lehvitamas.
Mõnus
nädalavahetus
oli!

Kolmapäev

Kõigepealt jagati meid
kolme gruppi ja iga grupp
sai oma ülesande. Mina ja
Lea koorisime kartulid ja
katsime laua. Mina praadi-

Neljapäev

Merilin Heinsoo

2 ööd koolis
Et vaheaega lõbusamaks
teha,
kutsusime
21.-23.
märtsiks külla Tallinna Jacob Westholmi Gümnaasiumi 5a klassi koos klassijuhatajaga.
Mitmete planeeritud ürituste hulgas olid meeldejäävamad
tervisekeskuse
“Rüütel” külastamine ning
laupäevaõhtune disko.
Viimasel üritusel esinesid mõlemad koolid tantsukavadega ning meie ka kahe
omaloomingulise lauluga.
Proovisime ära ka kumb
kool on tugevam spordis.
Kahjuks said meie tüdrukud

Projekt “KG Top 20”
Aeg jälle kooli muusikaline maitse üle vaadata – kui
palju see sõltub hetke moevooludest ja kui palju püsivamatest eelistustest.
Kui teie lemmikuid eelmises edetabelis ei leidunud, siis kõige tõenäolisem
põhjus selleks on, et me lihtsalt ei tea neid. Nii et kõikide
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arvamused on oodatud halli
väljaku muusikakastis.
NB! Seoses kevade ootamatu tulekuga on hall väl-

5C klass

jak jalgpalli mängimiseks
suletud.
Tanel Tabur

Minu hetke lemmikartist:
Selle artisti lemmikloo pealkiri:
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