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saad täpsemalt 
teada siit! Lk. 4

Genadi Noa jagab 
oma reisimuljeid 
Indiast!

Kultuuripäevad 2006 tulekul!
12. Saaremaa Koolinoor-

te Kultuuripäevad toimu-
vad 07.- 08. aprillil 2006 Lei-
si Keskkoolis. Võimalik on 
osaleda ansamblite, solistide, 
duettide, showtantsude, tege-
vuskunstide, folkloorikavade 
ja bändide kategoorias. 

Kultuuripäevade täpsema 

juhendi leiate kooli kodule-
heküljelt artiklite alt. 

Kuressaare linna kooli-
de eelvoor toimub 13. märt-
sil algusega 14.00 Kuressaare 
Kultuurikeskuses. Eelvoorus 
ei pea esinema vabariikli-
ke konkursside laureaadid, 
gümnaasiumide kollektiivid 

ja koolibändid. Kui kellel-
gi tekib siinkohal soov võist-
lusest (eelvoorust) osa võtta, 
siis andke sellest teada kooli 
huvijuhtidele (ruum 239) hil-
jemalt 06.märtsiks ‘06. 

Renate Pihl, 
huvijuht

Õpilaste sünnipäevad

Jan Torn 7C 25.01.
Silver-Mikk Raik 9A 25.01.
Kristiina Purga 8B 25.01.
Maarja Uus 9D 25.01.
Katrin Eiert 10B 25.01.
Kristina Sema 11B 26.01.
Hindrik Usin 10C 26.01.
Kristiina Lazareva 9D 27.01.
Riinu Nurme 9D 27.01.
Ando Naulainen 12A 27.01.
Riika Maria Karoliina 
Ruohonen 9D 27.01.
Ats Demant 11E 27.01.
Mari Lember 11E 27.01.
Kätlin Kajupank 10C 27.01.
Mihkel Rand 8A 28.01.
Riin Maripuu 8B 28.01.
Kristiina Muru 10F 28.01.
Janno Tilk 7C 28.01.
Taavi Timm 12A 28.01.
Priit Aavik 6B 29.01.
Piret Ader 10E 29.01.
Ingel Kadarik 9C 29.01.
Steven Nepper  5A 29.01.
Sandra Kruusik 1A 29.01.
Joosep Rooso 9B 30.01.
Sass Saat 12E 30.01.
Ingrid Pruunlep 1B 30.01.
Maris Magus 6A 30.01.
Liina Mets 10B 30.01.
Kristel Kula 12D 31.01.
Raido Trump 12B 31.01.
Priidu Saart 3B 31.01.
Kristel Väin 9A 31.01.
Marek Laul 10A 01.02.
Kristiina Ader 7A 01.02.
Grete Kaal 1A 01.02.

Töötajate sünnipäevad

Terje Vinn 1.02.

Palju
õnne!

Teated
25. jaanuaril kell �8.00 on 
raadio Kadi eetris KG noor-
tesaade Rendes-vouz.

Seekordsed teemad: luu-
bi all on KG silmapaistva-
mad e Tiit Põlluäär, Heli Va-
her ja Erko Niit, Heleri Reek 
mõtiskleb ilumaailma üle, 
KG persoon on Madli-Ma-
ria Niit, India-muljeid jagab  
Genadi Noa.

Merle Rätsep, 
meediaõpetaja

KG Vabariigi aastapäeva ball

Kuressaare Gümnaasiu-
mi 28. lend algatas toreda 
traditsiooni tähistada Eesti 
Vabariigi aastapäeva güm-
nasistide balliga. Sel aastal 
toimubki ball juba kolman-
dat korda.

KG kümnendad klassid 
korraldavad 22. veebruaril 
algusega 19.00 Kuressaare 
Kultuurikeskuses järjekord-
se KG balli, mis on mõeldud 

kõigile meie kooli gümna-
sistidele ja õpetajatele. Bal-
li esipaarideks on 6 noor-
meest ja neiut- kõigi kuue 
kümnenda klassi esipaarid 
tervitavad ballikülalisi õhtu 
alguses ja juhivad õhtut. Esi-
nevad meie oma kooli õpi-
lased, lisaks on mõned ülla-
tused, aega on loomulikult 
tantsimiseks, avatud on mi-
nikohvik.

Kõigil, kes soovivad bal-
lil osaleda on alates esmas-
päevast, 30. jaanuarist kuni 
8. veebruarini võimalik hu-
vijuhtide ruumist osta balli 
kutse (hind 30 krooni).

Niisiis – ball, 22.veeb-
ruaril kell 19.00  Kuressaare 
Kultuurikeskuses ja kui oled 
tõeline KG gümnasist, siis 
kohtume ballil!

KG �0. klassid

Hetk möödunud aastal Kuressaare kultuurikeskuses toimunud KG gümnasistide ballist. Foto: Gert Lutter 
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Alagrupi viimased mängud  

Mängida on jäänud veel 
mõned mängud, meeskon-
nad annavad endast viimast, 
et pääseda edasi. Kolmapäe-
val, 18. jaanuaril olid vasta-
misi taaskord 3 võistkonda. 
Seekord oli süda soe, nähes, 
et publikut on päris palju. 
Isegi viimasel mängul.

Esimeseskohtumises olid 
vastamisi BC-1 ja BC-9. Esi-
mesel veerandajal läks juhti-
ma BC-9 ja veerandaeg lõp-
pes 10:6 nende kasuks. Teine 
veerand erilisi muutusi ei 
toonud ja BC-9 hoidis oma 
eduseisu ja poolaja lõpuks 
oli seis 20:14. Väga palju oli 
möödaviskeid, mis näitasid 
meeste vormi puudumist, 
aga oli ka näha head kait-
semängu. Kolmandal vee-
randil vähendas BC-1 vahe 
23:28-le. Neljandal veerandil 
toimus pisike pööre ja BC-1 
asus enne mängu lõppu juh-
tima 33:30. Viimasel minu-
til kasvatasid nad vahet veel 
ühe punktiga. BC-9 küll vis-
kas 2 punkti vastu, kuid või-
duks sellest ei piisanud ja 
BC-1 sai eelmise nädala va-
lusale kaotusele nüüd väga 
magusa võidu 34:32. Punk-
ti toojad BC-1 poolelt: Ats 
Pildre 12p, Tõnis Juulik 9p, 
Taavi Himmist 7p ja Tiit 
Põlluäär 6p. BC-9 poolelt: 

Martin Raamat 10p, Tanel 
Ilmjärv ja Toomas Torn 8p 
ja Ivar Laes 6p.

Teises mängus olid vas-
tamisi The Doctors ja BC-
2. Viimasest ringist oli The 
Doctors saanud oma ain-
sa kaotuse seni võiduta ol-
nud võistkonnalt, kuid sel-
legi poolest nad on tabeli 
liidrid. Esimesel veerandil 
juba mindi juhtima ja vee-
randaeg The Doctors’ile 
13:4. Teisel veerandajal suu-
rendati vahet veel 4 punk-
ti võrra ja poolajale mindi 
27:14 The Doctors’i juhtimi-
sel. Kolmas veerand aga is-
tus paremini BC-2 mängi-
jatele, eriti Kristjan Ruulile, 
kes lasi paar kolmest sisse, 
ja vahe vähenes 8-le punkti-
le. Neljandat veerandit alus-
tati 38:30 The Doctors’i juh-
timisel. The Doctors aga ei 
lasknud enda eduseisu käest 
ja kasvatas vahet veelgi. 
Kuid umbes 2 minutit enne 
lõppu väänas oma jala The 
Doctors’i mängija Ats Ra-
hula, kes käib nüüd karku-
dega mõne aja, kuid sellest 
hoolimata The Doctors tegi 
lõppseisuks 57:39 ja näitas, 
et see viimane kaotus ei tä-
hendanud midagi. Punkti-
mehed: The Doctors – Mart 
Kõrgessaar 27p (6 kolmest),  

Preedik Lemba 15p, Ats Ra-
hula 8p ja Priit Enson 6p. 
BC-2 poolt: Kristjan Ruul 
16p, Tiit Juulik 15p ja Karl 
Tartes 4p.

Kolmandas mängus olid 
vastamisi Troublemakers ja 
BC-4. Mängu ohjad haaras 
enda kätte kohe mängu al-
gul Troublemakers, kes tegi 
esimese veerandaja seisuks 
18:9. Poolajaks tuli tabloole 
seis 45:39 (ajamõõtja unus-
tas kella vaadata ja veerand-
aeg tuli natukene pikem). 
Kolmandal veerandajal vä-
hendas BC-4 veelgi vahet ja 
kolmanda veerandaja sei-
suks sai 51:49 BC-4 kaotusei-
sul.  Selles mängus tegi kaa-
sa ka pikka aega vigastuse 
käes vaevlenud Karel Miil, 
kes proovis kätt kolmeste-
ga. Neljandal veerandajal 
Troublemakers pani järg-
mise käigu ja lõpetas män-
gu enda kasuks 65:51. Punk-
te viaskasid siis BC-4 poolt: 
Mihkel Kalm 16p, Tõnis 
Pink 14p, Taavi Tamm 11p 
ja Karel Miil 6p. Troublema-
kers: Karel Kundrats 31p, 
Ivar Sink 14p ja Taavi Ilm-
järv 10p. Kohtumiseni järg-
misel kolmapäeval!

Priit Enson, 
�2E klass

Ega kohtunikutöögi pingeliste mängude  korral kerge ole, tuleb pingsalt  platsil toimuvat jälgida! 

Juhtkond tänab
Täname keemiaõpeta-

jaid Irja Truumaa’d ja Marju 
Kirss’i õpilaste hea etteval-
mistamise eest maakondli-
kuks keemiaolümpiaadiks!

Õpilaste hea ettevalmis-
tuse eest füüsika olümpiaa-
diks õpetaja Hilja Metsmaa’d 
ja õpetaja Olle Arak’ut

Suusa- ja õppelaagri info-
tund

Neljapäeval, 26.jaanuaril 
kell 18.00 toimub kooli aulas 
8. klasside suusa- ja õppe-
laagri õpilaste ja lastevane-
mate ühine infotund. Kõigi 
osavõtt väga vajalik!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Kuu tegijad
Ursula Matvejeva – Kus-

ti Kokka mälestusaktuse kor-
raldamise eest.

Erko Niit 12b – I koht 
maakondlikul solistide kon-
kursil gümnaasiumi ja duet-
tide osas.

Inspira  muusikaosa-
kond (Pilvi Karu, Laine 
Lehto, Veikko Lehto)– õpi-
laste eduka juhendamise 
eest maakondlikul solistide 
konkursil.

Mai Rand ja Helle Rand 
– suurepärase projektkoori 
KG-SÜG loomise ja juhenda-
mise eest Turu II jõululaulu-
de festivalil  (neid 2 tk.).

Teele Viira 11c – edu-
ka esinemise eest ETV lau-
luvõistlusel „Kaks takti ette 
2006“.

Eva Reis 12e – võitis 
12-ndate klasside arvestu-
ses haridusportaalis kool.ee 
toimunud üleriigilise “Mate-
maatika On-line kontrolltöö-
de” mängu.

Tiiu Smidt, Arvi Tanila 
ja Siivi Kaasik – söökla kas-
sasüsteemi juurutamise eest.

Ursula Rahnik, 
huvijuht

KG postri konkurss
Tuletan meelde, et käi-

mas on KG postri konkurss 
ja tööde esitamise tähtaeg on 
27.jaanuar 2006.

Tööd esitada e-maili aad-
ressil gL@oesel.edu.ee.

Ursula Rahnik, 
huvijuht

Teated
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Playback 2006 tulemused!!!
17.- 18. jaanuaril ‘06 toi-

munud Playback tõi taas 
kord meie lavalaudade-
le kuulsaid esinejaid nii ko-
du- kui ka välismaalt. Kahe 
lustaka võistluspäeva tule-
musena selgusid parimad 
matkijad neljas erinevas va-
nuseastmes. 1.-3. klasside 
arvestuses saavutas esiko-
ha 3b klassi Meie Mees, kes 
seekord esines koos Nexu-
sega. 4.-6. klassides kaks esi-
kohta läksid 4a ja 6a klassi-
le. Nimetatute esituses võis  
laval näha Black Eyed Peas’i 
ning Tina Turnerit. Loomu-
likult jagati ka eriauhindu: 

Nexuse nõtkuse preemia – 
Alari Saar, parim naisartist 
– Laura Oolup, õige suhtu-
mise preemia – Hanna Mar-
tinson, kuldse käharpea 
preemia - Teise päeva tihe-
das programmis võis laval 
näha nii väga originaalilä-
hedasi esitusi kui ka oma-
päraseid mikse. Mõlemas 
vanuseastmes tunnistati žü-
rii poolt esikoha väärilisteks 
jällegi kaks truppi. 7.-9. klas-
side esikohad läksid seekord 
9a Backstreet Boys’ile ning 
9b Destiny’s Child’ile.

Gümnaasiumi osas või-
dutsesid seekord abitu-

riendid ehk siis 12b klas-
si Madonna ning 12d 
klassi Britney. Eripreemiaid 
ei unustatud siingi: stiili-
preemia - 11e, parim solist – 
Mikk Aeg (10d), parim bänd 
– 8a, kõige tõetruum esitus – 
7a James Blunt.

Toimunud kahe toreda 
päeva eest täname muidu-
gi kõigepealt kuulsaid esi-
nejaid, ent tänusõnad ka 
tehnilisele personalile ning 
armsatele žüriiliikmetele! 

Renate Pihl,  
huvijuht

Raamatukogu tänab
Täname Urve Saart Saa-

remaa Keskkonnateenistu-
sest koolile kingitud raama-
tute “Saaremaa pangad” ja 
“Igaüheõigus Eestis. Liiku-
mine looduses” eest. Trüki-
sed on abiks loodusesõbrale 
nautimaks loodust meelepä-
rasel viisil ja saada osa tema 
rikkusest ja ilust.

Malle Tiitson, 
geograafiaõpetaja ja  

Urve Aedma 
raamatukogu juhataja

Kas sul juba on oma blogi?
U. 14 miljonil inimesel üle 

maakera on olemas oma aja-
veeb ehk blogi. Blogide luge-
jate hulka hinnatakse lähene-
vat viiekümnele miljonile.

Ajaveeb on vahend oma 
sõpruskonnaga suhtlemiseks, 
sest kirjutaja mõtted on suu-
natud esmajärjekorras tema 
lähedastele. Seejuures on blo-
gi juures oluline võimalus sis-
sekandeid kommenteerida.

Ajaveeb (inglise keeles 
weblog või blog) on regulaar-
selt uute postitustega täienev 
veebileht, kus postitused on 
tagurpidi ajalises järjekor-
ras e. esimesena torkab ala-
ti silma viimasena lisatud 
tekst. Või hoopis foto või au-
dioklipp. 

Ajaveebide sisu on sama 
kirev, kui inimeste huvid – 
suur osa autoritest kirjutab 
oma igapäevasest elust ja tä-
helepanekutest, teised kes-
kenduvad kindlale teemale, 
postitavad ainult luuletusi või 
hoopis poliitilisi kommentaa-
re. Ajaveeb võib olla ka koht, 
kus saab esitleda oma loo-
mingut: luulet, ilukirjandust, 
reisikirju jms. Ajaveeb toimib 
nagu isiklik päevik, millesse 
võib postitada üks inimene 
või  sõpruskond. 

Ajaveebi kasutatakse ka 
oma ajakirjanduslike võimete 
proovilepanekuks, sinna kir-
jutatakse isiklikke arvamusi, 
selgitatakse oma arusaamu ja 
väljendatakse oma seisukoh-
ti. Kindlasti on ajaveebil ka-
sutusvõimalusi ka õppetöös.

Eesti ajaveebide keskkon-
di:  Blog.ee,  Blogger.ee,  blog.
delfi.ee.

Kui tahad oma veebipäe-
vikut, blogi ka teistele tutvus-
tada – saada selle link Meie 
KG toimetusele. 

Maidu Varik, 
Interneti materjalide põhjal

Lühidalt

Õppereisist Indiasse

Himaalaja mäed Darjeelingist nähtuna. Foto: erakogu

24. detsembrist kuni 11. 
jaanuarini viibisid Indias 
eelmisel õppeaastal KG-s 
inglise keelt õpetanud pr. 
Stella Noa, filosoofiaõpetaja 
Genadi Noa ja filosoofiarin-
gi aktiivne liige 12D kl õpila-
ne Mati Puss.

Eesmärgiks oli külasta-
da Nobeli preemia laureaa-
di Rabindranath Tagore’i 
poolt rajatud rahvusvahe-
list ülikooli Santiniketanis, 
Tagore’i majamuuseumi 
Kolkatas, Sri Ramakrishna 
Misjoni Keskust (see tutvus-

tas ka India uusaja tähtsa-
maid filosoofe Swami Vive-
kanandat ja Sri Aurobindot) 
Kolkatas, budistlikku kloost-
rit Darjeelingis, Kolkata Bo-
taanikaaeda ja Tiibeti Kul-
tuuri Maja Delhis. Kolkata 
suurimast raamatukauplu-
sest oli kavas osta mainitud 
filosoofide teoseid ja pildial-
bumeid mägede vaadetega.

Olles pärast suuri vipe-
rusi (selle asemel, et lenna-
ta Delhisse, lendas Aerofloti 
lennuk sellest 1000 km kau-
gusel asuvasse Mumbaisse, 

kus tuli öö ja pool järgnevat 
päeva istuda osaliselt oote-
ruumi põrandal) Kolkatasse 
jõudnud, algas 200 km pik-
kune reisitee prepaid takso-
ga läbi Kolgata agulite San-
tiniketani suunas. Esimesel 
hetkel ehmatas kohalike ela-
nike puruvaesus ja räpasus 
niivõrd, et vägisi kippusid 
silma haleduspisarad. Kogu 
haisev praht oli pillutud sõi-
dutee äärde ja sageli ka selle 
peale. Kergema eritamisva-
jaduse rahuldamist mehed 
ei varjanud, tehes seda ot-
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

se tänaval. Kehvikute onnid 
tee ääres olid ehitatud heal 
juhul lehmasõnniku ja savi 
segust, halvemal juhul olid 
eluasemeteks vaid rookatu-
sega kuurid, millel seinad 
sageli puudusid. 

Autod said liikuda vaid 
5–20 km tunnis ja sedagi vaid 
tänu pidevale tuututamisele, 
et pääseda jalakäijate, jalg-
ratturite, rikšade, lehmade, 
koerte, kitsede ja sigade va-
helt läbi. Autodel puudusid 
välispeeglid – et autod pidid 
kitsastel ja loomade poolt 
ummistatud teedel möö-
duma üksteisest vaid paari 
sentimeetri kauguselt, olek-
sid peeglid nagunii purune-
nud. Ka suurematel linna-
devahelistel maanteedel oli 
asfaltkattes nii suuri auke, et 
autode tagasillad olid tõsises 
ohus, kui juhil nende vahel 
laveerimine ei õnnestunud. 
Ehkki Indias on vasakpool-
ne liiklus, üritavad mõned 
autojuhid võimaluste ava-
nedes mööduda üksteisest 
ka vasakult. Kuna enamik 
autodest on 60. ja 70. aasta-
te väljalase ja nende sõidu-
kiirused on suhteliselt väi-
kesed, siis toimub avariisid 
harva. Asulale või ohtlikule 
teelõigule lähenemisel satu-
vad autorattad võlvikujulis-
tele moodustistele teel, mil-
le peal auto “hüpates” liigse 
kiiruse kaotab. Liiklusmär-
gid ja teeviidad samahästi 
kui puuduvad.

India talv tasandikul 20. 
laiuskraadi ümber on sade-
metevaene ja päikesepaiste-
line. Päevasooja on 20 kraadi 
ringis, öö on 10 kraadi võrra 
jahedam.

Rahvusvaheline ülikool 
Santiniketanis ei sarnanenud 
Lääne ülikoolidega. See oli 
jaotatud erinevatesse maja-

kestesse. Hooned olid hool-
damata, sest osariigi kom-
munistlik valitsus ei eralda 
selleks piisavalt raha. Tee-
nimisvõimalust ihkav giid 
sundis end poolvägisi pea-
le ja vadistas oma lugulaulu, 
samal ajal kui halenaljakaks 
maskeeritud kerjustüdruk 
ei andnud tema jutusse sü-
venemiseks mahti. Ärikad 
püüdsid vägisi, üksteise või-
du, müüa välismaalastele 
Tagore’i raamatuid. Ome-
ti leidus muuseumitoa lä-
hedal üks bengali rahvusest 
20-aastane kunstimagist-
rant, kes väitis oma rahvust 
ja Tagore’i armastavat ning 
tundis mõttekaaslaste vastu 
Eestist siirast huvi.

Muuseum Tagore’i majas 
Kolkatas, mis suuruselt sar-
nanes Kuressaare lossiga, oli 
suhteliselt korras, ärikatest 
ja kerjustest prii ning lõi ela-
va kujutluse nii väliselt kui 
ka sisemiselt päratult rikka 
luulegeeniuse elust. Muusi-

katoas oli vanadelt vinüü-
lidelt võimalik kuulata ka 
laule Tagore’i enda esituses. 
Nagu Santiniketani rahvus-
vahelises ülikoolis, nii pää-
ses siingi muuseumi osasse 
ainult paljajalu, jalavarjud 
tuli jätta õue.

Valdava osa oma ajast 
elasid turistid Eestist Kolkata 
odavamates hotellides, mille 
toa maksumus ööpäevas oli 
240 ruupiat ehk 70 kr. Nad 
toitusid mainekas (kerjuste-
le ja ärikatele suletud) res-
toranis, kus võis 50 ruupia 
eest korraliku lõuna süüa. 
Ainult filosoofiaõpetaja selt-
sis hindi rahvusest kodutute 
tänavapoistega, kes elatumi-
se nimel valmistavad toitu 
vaesemale elanikkonnakihi-
le (vaeseimad saavad hoole-
kandeorganitelt kord näda-
las tasuta toitu). Kui ta küsis 
nendelt, kas nad teavad, mis 
on Eesti ja kus see asub, siis 
vastasid nad eitavalt. Kui ta 
küsis sama Euroopa kohta, 

siis vastasid nad samuti ei-
tavalt. Küsimuse peale: “Do 
you go to school?” vastasid 
14- ja 15-aastane noormees: 
“No!” Kui neilt küsiti, kas 
nad on üldse koolis käinud, 
siis oli nende vastus eitav. 
Küsimusele – miks te siis 
koolis ei käi – vastati: “We 
are so poor!” Noormehed val-
mistasid “tšapatit” – hapen-
damata taignast imeõhukest 
ümarat leiba, mille kõrva-
le andsid hautatud lillkap-
said (soovi korral ka kartu-
leid) koos terava kastmega, 
mille tõttu suu õhetas pal-
jude tundide möödudeski. 
Kõhutäis niisugust tänava-
toitu maksis 4 ruupiat e 1,2 
EEK. Eks katsuge KG söök-
las “Noorus” 1,2 EEK eest 
söönuks saada! 

Jätkub järgmises lehes...

Genadi Noa, 
filosoofiaõpetaja

Õppereisist Indiasse (algus lk. 3)

Filosoofiaõpetaja Genadi Noa koos moslemist taksojuhiga. Foto: erakogu


