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Lk. 2
Poeeziaklubi annab 
hüva nõu, kuidas 
kirjandit kirjutada. Lk. 3

KG õpilased käisid 
Tartus PlayBack 
Fest’il. Lk. 4

Kooli tervisenädal on 
tulekul! Ürituste kava 
ja info leiad siit.

Juhtkond tänab
Janno Tilka (7c kl.), kes 

saavutas üleriigilisel õpilas-
te keskkonna-alaste uuri-
mistööde konkursil, 5.-9.kl. 
arvestuses I koha! Tänud ju-
hendaja Sirje Keremele.

Saaremaa noorte kul-
tuuripäevadel edukalt 
esinenud soliste, ansamb-
leid ja tantsutruppe ning 
nende juhendajaid.

Vendade Liivide maa-
kondlikul luulekonkursil 
edukalt esinenud õpila-
si Helena Pihelit ja Hanna 
Martinsoni ja õpilaste ju-
hendajaid.  

Õpilaste sünnipäevad

Kaspar Kallas 7B 13.04.
Marju Lember 10E 13.04.
Mari-Anne Pregel 9C 13.04.
Taavi Sonets 8C 13.04.
Liisu Oll 11D 13.04.
Kaija Mägi 12E 13.04.
Kristi Aksiim 6B 13.04.
Aaron Usin 6B 13.04.
Kati Kuuseok 9A 14.04.
Merli Rifk 11E 14.04.
Silvar Vahkal 9A 14.04.
Ats Pildre 11A 14.04.
Henri Lepik 3B 14.04.
Riido Kivi 8C 15.04.
Liisi Sulamägi 10D 15.04.
Richard Kesküla 1B 15.04.
Triinu Peegel 12C 15.04.
Sander Moondu 1A 15.04.
Ergo Saar 3A 15.04.
Katry Reinart 9A 16.04.
Kristiina Valge 11B 16.04.
Triinu Tarus 9A 16.04.
Jaanika Kütt 10B 16.04.
Eliise Belinets 7A 16.04.
Rain Kuusnõmm 12E 17.04.
Märt Varik 11A  18.04.
Risto Lindmäe 6B 18.04.
Kerttu Kilumets 8A 18.04.
Kaimar Lomp 12A 18.04.
Reimo Tugi 11A 18.04.
Johanna Randmets 3A 18.04.
Maria Silts 12B 19.04.
Riin Nõukas 4A 19.04.
Reet Paakspuu 11A 19.04.
Epp Mänd 8C 19.04.

Palju
õnne!

Kultuuripäevad taaskord edukad!

7.ja 8.aprillil toimusid 
Leisi Kekkoolis 12. Saaremaa 
Koolinoorte Kultuuripäe-
vad. Ligi 300 õpilast võist-
lesid solisti- ja ansamblilau-
lus, showtantsus, folkloori ja 
perfomance´ite esitamises. 

KG huvikooli Inspira 
esindus oli kõige suurem 
– 22 solisti, 6 ansamblit, 2 
duetti ja 2 tantsukava. 

5.-6.kl solistidest saavu-
tas Linda Lapp I koha (juh. 
P.Karu) ja Hanna Martinson 
II koha (juh. P.Karu). 5.-6.kl 
ansamblitest saavutas 5b an-
sambel „Palavon“ I koha 
(juh.V.Lehto) ja 6b neidude 
ansambel „Öölööritajad“ III 
koha (juh. H.Rand). 6B pois-
teansambel „SPA 7“ saavu-
tas poisteansamblite kate-

goorias I koha (juh.H.Rand)
7.-9.kl solistidest sai  

Tuuli Rand I koha (juh.
L.Lehto), Britta Virves II 
koha (juh.L.Lehto) ja Kaisa 
Kopliste artistlikkuse eri-
preemia (juh.L. Lehto) 7.-9.kl 
ansamblitest saavutas tütar-
laste ansambel „Milimali“ I 
koha (juh. H.Rand).

Duett Linda Lapp- 
Deiri Osmaljan saavutas 
II koha põhikooli duettide 
arvestuses (juh.P.Karu) ja  
Elisa Aavik – Maarja Nuut 
I koha gümnaasiumi duetti-
de arvestuses(juh.M.Rand). 
Duett Liina Vokk – Karmen 
Tiits esindasid Kuressaare 
Muusikakooli ja saavutasid 
II koha (juh.T.Paulus).

10.-12.kl solistidest saa-

vutas Maria Väli I koha 
(juh.P.Karu), Heli Vaher II 
koha (juh.L.Lehto) ja Kerli 
Saar III koha (juh.L.Lehto). 
10.-12.kl ansamblitest saavu-
tas 12.kl neidude ansambel 
I koha (juh.M.Rand) ja 10e 
neidude ansambel II koha 
(juh.L.Lehto)

5.-9.kl showtantsus saa-
vutas Inspira tantsutrupp 
kavaga „Oh, Marina“ III ko-
ha (juh.I.Jalakas). 

6.- 8. 04 toimus Tallin-
nas rahvusvaheline võistlus 
Kalevi Tähtede Laul 2006, 
kus Inspirat esindas edukalt 
Heldur Harry Põlda, pääse-
des finaali. 

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

7. - 9. klasside ansamblitest saavutas esikoha meie “Milimali” maksimumpunkitega! Palju õnne! Foto: Veikko Lehto
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Kirjandi ABC TÜ Poeeziaklubilt

Emakeele riigieksami-
ni on jäänud loetud päevad. 
Kuidas kirjutada 100-punkti 
kirjandit? Tartu Ülikooli kir-
janduse tudengeid koondav 
Poeeziaklubi ei tea, kuidas 
küpsuskirjand maksimum-
punktidele sooritada, kuid 
oskab anda mõned näpunäi-
ted, mis võivad tuua kõrge-
ma hinde ning kindlasti ai-
tavad lõpukirjandi virr-varri 
kergemini üle elada.

Kuidas teemat valida? 
Loe mitu korda läbi kõik 10 
teemat. Võta endale teema 
väljavalimiseks pool tundi. 
Kui siis ka ei suuda otsusta-
da, vali valdkond, mille koh-
ta sul kõige enam mõtteid 
tekib. Kindlasti mõtle veel- 
kord üle, kas oled teemast 
õigesti aru saanud. Seejärel 
kirjuta kiiresti üles kõik tee-
maga seonduvad mõtted.  

Kui mõtteid ei tule? Sel-
leks on sul suurepärane või-
malus praegu hakata ko-
guma häid mõtteteri elust 
enesest. Ilmselt ei suuda sa 
10 päevaga läbi lugeda maa-
ilmakirjanduse paremikku, 
kuid kindlasti jõuad üle vaa-
data aktuaalsed päevapolii-
tilised küsimused või lugeda 
mõnd inspireerivat tsitaadi-
raamatut. Ka muinasjuttu-
dest võib leida häid elutar-
kusi. Põnevaid ideid annab 
ka teatris käimine. 

Kuidas ette valmistada? 

Parim viis on lugeda eelmis-
te aastate kirjandeid ja en-
da vanu koolitöösid. Kuna 
kirjanditeemad on sõnastu-
selt erinevad, kuid käsitle-
vad siiski aasta-aastalt samu 
teemavaldkondi, tasub en-
da jaoks läbi kirjutada eel-
miste aastate teemasid. Kui 
kirjutada ei viitsi, piisab ka 
lihtsalt nende teemade pea-
le mõtlemisest ning nendega 
seonduvate mõtete meelde-
jätmisest. 

Kuidas kirjandit kirjuta-
da? Kõige olulisem on sisu. 
See on sinu arvamus, sinu 
maailmavaade, sinu isik-
sus. Selleks, et see ka luge-
jale meeldiks, tasub meeles 
pidada, et originaalsed mõt-
ted on alati teretulnud, kui 
need ei lähe vastuollu hea 
tava, positiivse ellusuhtumi-
se ning üldtuntud faktidega. 
Oma analüüsi toetamiseks 
kasuta (kirjanduslikke) näi-
teid, kuid ära jutusta ümber 
kogu teost – hindaja on seda 
tõenäoliselt lugenud. 

Kirjand on klassikali-
se range ülesehitusega töö. 
Tuleta enne eksamit meel-
de kirjandi ülesehituslikud 
komponendid: sissejuhatus, 
teemaarendus, kokkuvõte. 
Ülesehituse reeglitele vasta-
vus on oluline osa sinu eksa-
mipunktidest. 

Sisust vähem olulisem 
pole ka stiil. Sinu sõnavalik 

ja lausestus on need, mis näi-
tavad, kui hästi sa oma ema-
keelt valdad. Pööra tähele-
panu sõnakordustele, kasuta 
sünonüüme ning kujundeid. 
Ära kirjuta lihtlausetega, sa-
mas ära koosta ka ülikeeruli-
si lausemonstrumeid. Kind-
lasti kontrolli, kas komad ja 
mõttekriipsud on õigel ko-
hal. Kõige lihtsam – kirjuta 
tekst, mis sulle meeldib ning 
mida on ka hindajal hea lu-
geda.

Enda lohutamiseks? Kõi-
ge olulisem on mitte paani-
kasse mina – kirjand on küll 
oluline, kuid kokkuvõttes ei 
määra see tulevikus suurt 
midagi. Naudi kirjandit! See 
on ilmselt ainukordne koge-
mus sinu täiskasvanuks saa-
mise juures. Kunagi hiljem 
meenutad emakeele eksamit 
kui toredat kogemust, mida 
enam läbi tegema ei pea;)

Kui tekib kirjandieelne 
paanika? Poeeziaklubi on 
rõõmuga valmis nõu ja jõu-
ga aitama. 

Julgesti võib kirjandiga 
seonduvaid küsimusi saa-
ta aadressil poeeziaklubi@
hot.ee. Vastame rõõmuga! 

Meie kallitele  õpilastele 
pöialt hoides

Marju Himma ja Poeeziaklubi

Informiin on teatmeteoste 
kasutamise viktoriin.

Eesmärk: Õpioskuste 
omandamise kontroll ja huvi 
äratamine ajalooalaste tead-
miste vastu.

Korraldaja: Sotsiaaltea-
duste ainekomisjon ja kooli 
raamatukogu.

Aeg: Teisipäev, 25. aprill. 
4.-6.   kl.  Kell 9.45-10.00. 7.-
8    kl.. kell 10.45-11.00. 9.-10  
kl  kell 11.45-12.00. 11.-12. kl  
kell 12.45-13.00.

Koht: Kooli raamatuko-
gu lugemissaal.

Osalejad: 4.-12. klassi-
de 3- liikmelised võistkon-
nad (igast klassist      osaleb 1 
võistkond).

Sisu: 10-minutilise kont-
rollaja peale ülesande täit-
mine. Ülesandeks on vastu-
se leidmine 10-le küsimusele 
eelnevalt valitud raamatuko-
gu teatmeteostest. Iga võist-
kond valib endale loosi teel 
laua ja sellega koos ka seal 
olevad teatmeteosed, millest 
vastused tuleb leida. 

Hindamine: Omavahel 
võistlevad: 4 -6 kl, 7-8 kl, 9-
10 kl. ja 11-12 kl.

Tulemused lähevad klas-
sidevahelisse arvestusse. Ar-
vesse läheb ülesande lahen-
damise õigsus (1p.) ja allika 
märkimise täpsus (1p.)

Urve Aedma, 
raamatukogu direktriss

Tänuavaldus
Tänan südamest kõiki, 

kes mind sünnipäeval kauni-
te lillede, kingituste  ja heade 
soovidega meeles pidasid!

Lugupidamisega Teie
Maie Meius

Vendade Liivide luulekon-
kurss

Möödunud nädalal 
toimus SÜG-is maakond-
lik vendade Liivide luule-
konkurss, mis on viimane 
aasta maakondlik ja vaba-
riiklik üritus emakeeles. 
Meie kooli tuli seekord 
kaks preemiat. Laureaa-
ditiitli pälvis Helena Pihel 
(juh. Marit Tarkin) ja eri-
preemia Hanna Martin-
son (juh. Eve Paomees)

Marit Tarkin, 
kirjandusõpetaja

Märtsi lõpus esines Poeeziaklubi meie arvukale abituuriumist õpilaskonnale loenguga kirjanditeemadel. Foto: Gert Lutter

Teated

Lühidalt
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Lugu sellest, kuidas Michael Jackson varba 
väänas ehk PlayBack FEST 2006

8.aprilli hommikul asusid 
meie kooli 4A ja 12D klas-
si noored staarid teele Tartu 
poole. Need kaks truppi olid 
edasi pääsenud PlayBack 
Fest 2006 finaalvõistlusele. 
Bussis oli vägagi hea selts-
kond ning uskumatult häs-
ti said läbi neljanda klassi 
neiud ja kaheteistkümnenda 
klassi noormehed. Õpetaja-
test oli kaasas Eve Paomees, 
kelle positiivne ellusuhtumi-
ne õhtu lõpus pärast kurna-
vat päeva pisut kõikuma lõi.

Tartusse jõudes saime 
Vanemuise kontsertimajas 
üle poole tunni läbi kolme 
korruse registreerimisjärje-
korras seista. Meie suureks 
üllatuseks valitses majas vä-
ga range kord – elasime ter-
ve päev nagu vanglas. Ni-
melt väljaskäimine (ja seega 
ka söömine) olid rangelt 
keelatud!!! Ilmselt kardeti, et 

suurlinna tuled meid pimes-
tavad ;) 

Meie Black Eyed Peas ja 
BSB/M.Jackson/Sulo said 
ka enne esinemist lavaproo-
vi teha nagu teisedki, kuid 
mõnele meist lõppes see 
Tartu kiirabis – nimelt Jack-
son väänas proovi lõpus en-
da varba. Esinemisajaks jõu-
dis staar siiski tagasi ning 
esines läbi pisarate, kuigi ta-
gumikku oli tehtud valuvai-
gistav süst. 

Esinemine toimus kol-
mes vanusegrupis. 4.klassi 
neiud olid SUPERjulged ja 
väga andekad. Auhinnalist 
kohta saavutamata tundsid 
nad end siiski väga õnneli-
kult, kusjuures esinemisnär-
vi neil väidetavalt polnud.

Backstreet Boys & Co esi-
nes sel õhtul viimasena ja 
pani üritusele vägeva punk-
ti. Nad meeldisid KÕIGILE 

ning nende esinemise ajal 
rõkkas kogu saal…see oli 
vapustav!!!

Sel ajal, kui žürii (s.h miss 
Laura Kõrgemäe) otsust tegi, 
esines rahvale Slide Fifty. 

Kurb oli see, et vaid iga 
vanusegrupi parim ära mär-
giti. Meie jäime kõigele vaa-
tamata endaga rahule - üle-
tasime end mitmekordselt! 

Vaatamata sellele, et riie-
tusime koridoris, peegli ka-
sutamise võimalus oli mini-
maalne, läks meil väga hästi 
ja meeldejäävalt. Olgu siis 
mainitud, et Sulo oli vaiel-
damatu lemmik, kellelt au-
togrammi küsiti. Samuti kü-
siti meilt telefoninumber, 
et KG poisterühm esinema 
kutsuda.

Märksõnad reisist staa-
ridelt endilt:  Artjom oli vä-
gev!; ajakiri Spunk! ja Miki 
Hiir; murtud varvas; roman-

tika Atlantise-esistel kii-
kedel; südaöine söömine 
McDonaldsis; uued sõbrad; 
pikad Tartu tänavad; Hiiu-
maa tüdrukud; Ines!!!; nälg 
ja vangistus; ORGANISEE-
RIMATUS; autogrammijaht; 
Bussi-Pirjo ja Miss Laura; 
pealinnalik ülbus; ekstreem-
sed ööbimistingimused (sin-
na jõudmine oli närvesööv); 
väike hommikune  ringkäik 
Tartus ja ülikooli peahoo-
ne:); viimase peal publik; 
bussis vaieldamatuks lem-
mikuks Anne Veski…

Esinemine oli kogemus-
terohke ning kurb oli see, et 
noored tudengid (korralda-
jad) ei mõistnud, et tegemist 
oli VABARIIKLIKU massi-
üritusega. 

Karmen Riik,��D klass

Märtsivaheajal viibisid kümnendikud �0.a, �0.b ja �0.f klassist turismireisil Poolas. 6 päeva jooksul tutvuti Varssavi ja Krakovi kuningalossidega, 
Czestochowas asuva Pauliinide kloostriga ja huvitavaimaks paigaks oli kindlasti Wieliczka soolakaevanduse külastamine, kus me ka sel fotol viibime, lüht-
rid, põrand, seinad - kõik meie ümber oli soolast! Suur tänu Tensi Reisidele, meie giidile Merle Vallile ja bussijuhtidele Tõnule ja Eedile toreda reisi eest! 
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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:

KG  tervisepäevad toimuvad 17. - 21. aprillil
Toimumise aeg:  17.-21. 

aprill 06. Osalejad: KG 1.-
12. kl. õpilased. Ürituse ees-
märk: Tähistada ülemaailm-
set tervisepäeva (7.aprill)  ja 
südamenädalat (17.-21. ap-
rill) Erinevate üritustega 
teavitada õpilastele tervi-
se tähtsust ja võimalusi sel-
le  hoidmiseks.

 Luua koolis  eeldused  
tervisliku koolikeskkon-
na loomiseks, teadvustada 
tervise tähtsust ja võimalu-
si  igaühel oma tervise eest 
hoolt kanda.

Tegevused: Kõikides alg-
klassides  toimub joonistus-
konkurss, mis on pühen-
datud Spordiselts „Kalev“ 
105 aastapäevale.   Teemad: 
„Lemmiksportlane(sed)“, „L
emmikspordiala(d)“,„Sport 
koolis“,   „Tervisesport“.

Joonistused valmivad 20. 
aprilliks. Klass valib välja 3 
paremat tööd näituse jaoks  
ruumis 210 ja  züriile hinda-
miseks. Kolme paremat tööd  
autasustatakse  auhinnaga.  

Zürii koosseisus Elle Jurka-
tam, Ursula Rahnik  ja Gre-
te  Pihl valivad välja ka need 
tööd, mis saadetakse spordi-
selts „Kalevi“ konkursile.

4.  klass valmistab ja pai-
galdab  algklasside koridori 
terviseteemalise stendi

5. klassid  valmistavad 
ja paigaldavad   III korruse 
koridori terviseteemalised 
stendid Kooli söökla menüü 
muutub tervislikumaks. Me-
nüüsse lisanduvad  uued 
tervislikud salatid (kana-rii-
sisalat, tuunikala-hiinakap-
sasalat ), müügil on toores 
puhastatud juurvili (kaali-
kas, porgand), jogurt, müsli. 
Jälgige – menüüs on värvi-
lised märgid nende toitude 
juures, mida eriti soovitatak-
se tervislikuks toitumiseks. 
Samamoodi on märgistatud 
ka magustoidud. Toituge 
tervislikult!

17.aprillil algab õues õp-
pimise kuu – kasutage ilu-
said ilmu!  Kuid peame mee-
les, et tervist edendavas 

koolis kannavad kõik õpi-
lased kevadel vahetusjalat-
seid!

Üritused: (klassidevahe-
lisse  arvestusesse minevad 
üritused on märgitud *)

Esmaspäev, 17. 04 kell 
9.45   ja 10.45  huvilistele 
uuemad tervisevideod nn. 
hallil väljakul. kell  12.45   
aulas  3.- 4. klasside tervise 
ja spordiviktoriin. kell  13.00 
ja 14.00  7. klasside koolitus 
„Noored noortele“ uimasti-
test.

Teisipäev, 18. 04 kell 9.45   
õpetajate tervisekogunemi-
ne kell 10.45 ja 11.45   hu-
vilistele uuemad tervisevi-
deod nn. hallil väljakul kell  
12.00  9. klassi tütarlastele 
loeng  „Stopp – ainult tüd-
rukud“ kell  14.45 ruumis 
210   4.-6 klasside tervisesa-
lati konkurss  (*)

Kolmapäev, 19.04 kell 
10.45  aulas 8.-9. klasside  ter-
vise ja spordiviktoriin (võist-
konnas kuni 3 liiget) kell  
15.00  ruumis 308  9. klassi 

tütarlastele loeng  „Stopp – 
ainult tüdrukud“  kell  15.30 
võimlas   võistkondlik kõr-
gushüppevõistlus 5.-8. kl. (*) 
Võistkonnas 2 T + 2 P

Neljapäev, 19. 04 kell  
15.30  võimlas   võistkond-
lik kõrgushüppevõistlus 9.-
12. kl. (*) Võistkonnas 2 T 
+ 2 P kell  15.30  Kuressaa-
re Noorte Huvikeskuses 8. 
klass teabepäeval  tubakast 
ja tubakast loobumiseks. kell  
18.00 aulas   Mini-miss ja mi-
ni-mister´i võistlus „Terves 
kehas terve vaim“ kell 18.00  
ruumis  103 lastevanemate 
koolitus „Toimetulek iseen-
daga“ lõpeb algklasside joo-
nistusvõistlus

Reede, 20.04 kell  8.00  -  
10.00  arstikabinetis   või-
malik anda vereproovi  ve-
resuhkru   ja kolesterooli  
määramiseks.

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja

Pea meeles - Tervis on kalleim vara!
7. aprillil tähistati kõikjal  

Maailma Tervisepäeva.
Eestis on elanike  surma 

põhjustest esikohal vererin-
geelundite sh. südamehai-
gused   

17.-21. aprillil  tähistatak-
se kõikjal südamenädalat.

Mida teha, et süda oleks 
terve ja inimene kaua elujõu-
line?

Vereringeelundite hai-
guste vältimiseks on oluline 
juba lapseeas teada haigus-
te riskitegureid ja neist hoi-
duda.

Arvesta, et liikumine ehk 
füüsiline aktiivsus on si-
nu tervisele oliline: • alusta 

sellest, et jätad mõned bus-
sipeatused vahele ja lähed 
jalgsi • leia endale sobiv ter-
visespordiga tegelemise viis, 
siis sul on suurem vastupa-
nuvõime stressile ja haigus-
tele • tee kehalist tööd.

Närvipinge  vältimiseks 
hoidu lahkhelidest kaasini-
mestega, õpi oma närvipin-
get maandama: • säilita oma 
huumorimeel (naer on tervi-
seks) • lõõgastu • jaga oma 
töö-, puhke- ja uneaeg õi-
gesti • Viibi rohkemvärskes 
õhus.

Naudi oma toitu, söö mit-
mekesist toitu: • Söö palju 
kiudaineterikast toitu •Tar-

bi vähe loomset rasva • Ära 
liialda soola ja maiustuste-
ga.

Hoidu või loobu kohe 
suitsetamisest!

Muuda juba täna oma 
tervisekäitumist, et vähen-
dada peamisi riskitegureid, 
mis võivad tulevikus haigu-
se esile kutsuda.

Kuressaare Gümnaasium 
on  tervist edendav kool.  

Tervise hoidmiseks on 
meil  head tingimused: kool 
asub linna servas tervisepar-
gi kõrval, koolil on oma   uju-
la ja täismõõtmetega spordi-
saal. Koolis korraldatakse 
mitmeid huvitavaid üritusi 

nii vaimule kui kehale.
 Juba 4. aastat korralda-

me  oma koolis tervisenäda-
lat. 17.- 20. aprillini toimub 
koolis  mitmeid tervisega 
seotud üritusi kõikidele va-
nuseastmetele.

Kooli tervisenädala üri-
tuste kalendri saad oma 
klassijuhatajalt ja leiad hilje-
malt neljapäeval kooli infos-
tendilt.

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja


