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Juhtkond tänab
Sotsiaalteaduste ainekomisjoni eesotsas õp. Tiiu
Vööga - huvitava ainenädala läbi viimise eest.
Riigikaitse laagri õnnestumisele kaasa-aitajaid:
Kaitseliidu Saaremaa Malev, autopark Metra, Pia
Maidsaar, KG söökla.
Urmet Saar 11E eduka
esinemise eest üleriigilisel
bioloogiaolümpiaadil (juhendaja Reene Kanemägi).
Õpetaja Taimi Aru`t ja
võrkpallivõistkonda ja õp.
Endel Tustitit ning tublisid
jooksjaid heade tulemuste
eest võistlustel.

Lk. 2

KG vilistlane Aarne
Mägi jagas muljeid
koolist, elust...

Lk. 3

Tutiaktus saatis meie
abituuriumi eksamiperioodile.

Lk. 4

Millest mõtiskles KG
abituurium küpsuskirjandites?

Palju
õnne!
Õpilaste sünnipäevad
Henri Viires 10E
Kaja Makienko 12A
Birgit Vinn 1B
Laura Raamat 9C
Liisa Reinart 9B
Jaan Käsk 9A
Gert Põld 5A
Kristiina Takkis 1B
Ivar Sink 11C
Evelin Varris 9A
Liis Kaal 10B
Liis Tiit G10B
Mari Tiirik 11C
Henri Kaus 7C
Kristiin Albert 11B
Enike Laanemägi 12A
Ingrid Kajupank 10D
Andres Allas 6B
Merily Sepp 4A
Risto Nõukas 8C
Jürgo Engso 12A

05.05.
05.05.
06.05.
06.05.
06.05.
06.05.
06.05.
07.05.
07.05.
07.05.
07.05.
07.05.
07.05.
07.05.
08.05.
08.05.
08.05.
08.05.
09.05.
09.05.
09.05.
Kris-Endrik Tambaum 2A 09.05.
Martin Lapp 8A
10.05.
Voldemar Pungar 7A 10.05.
Fred Salumaa 12A
10.05.
Grete Laak 6B
10.05.
Lilian Truu 4B
10.05.
Teele Viira 10E
10.05.
Sander Laaster 5A
10.05.
Töötajate sünnipäevad
Ursula Matvejeva
Anneli Auväärt
Ülle Jasmin

04.05
09.05*
10.05*

1. Mati tahab ujuda risti üle jõe. KG ujulas suudab ta ujuda kiirusega 1,5 m/s. Kui suure nurga võrra kaldub ta ristsihist kõrvale, kui jõe voolu kiirus on 0,3 m/s? 2. Mati firma müüb riidekappe hinnaga 5800 krooni tükk, riidekapi valmistamiseks on
nad aga kulutanud y = x3+ 1000x+2000 krooni. Arvuta kasum, kui ettevõte valmistab 10 toodet. Selliste ülesannetega murdsid
peale Mati pead ka teised matemaatika-eksamilised. Foto: Gert Lutter

Krossijooksust teatejooksuni
Kevad ja eriti aprill on
krossijooksude aeg. Esimese etteaste krossijooksus tegid Eesti meistrivõistlustel
jüripäeval, 23. aprillil Jõulumäel Mihkel Kauber ja Tõnis Juulik. Mihkel Kauber
saavutas juunioride 3000m
jooksus 10. koha ja Tõnis Juulik noorsoo 5000m jooksus 8.
koha. Noorsoo vanuseklassi
võitjaks tuli aga endine meie
kooli õpilane Tiidrek Nurme. Ilusa jooksu eest õnnitlused kõigil kolmele.
Esmaspäeval, 24. aprillil
toimus aga traditsiooniline
klassidevaheline teatejooks.
Distantsiks kõigile tervisepargi väike ring, mille pikkus 561 meetrit. 4-5klassidest osutus kiiremaks 5A

klassi võistkond. 6-7klassidest oli kiirem 7B klassi
võiskond. 8-9 klassidest pidasid ägeda duelli esikoha
pärast 8A ja 9C võitjaks tuli 9C klass. 10-12 klassidest
oli kiireim 10A klassi võistkond.
Võitjatele
võistkondadele traditsiooniline maitsev kringel. Iga vanusegrupi
osavõtjate vahel loositi välja
eriauhind - purk mett. Meega toetab meie võistlust juba
mitmendat aastat meie kooli
vilistlane Aimar Lauge.
Teisipäeval toimusid Karujärvel maakonna koolinoorte krossijooksu meistrivõistlused.
Paremaid tulemusi:T-B
klass 1000m 1. Angela Taro

9ckl. aeg 3.44,7,P-A 1.Herman Toom 11A
3.04.0,
3.Madis Merilo 11E 3.07.6,
M juuniorid 1000m 1. Mihkel Kauber 2.52.9,3. Tõnis
Juulik 12D 2.59,2, 4. Erki Elli 11A 3.09,3.
Laupäeval, 6. mail toimub
aga linnajooks. Start antakse
12.00 raekoja eest. Jooksuks
registreerimine kultuurikeskuses 10.30-11.30. See on sobilik jooks igale vanusele.
Saate ennast proovile panna
ja ka teistega võrrelda.
Raja pikkus on 5,2km.
Tundub küll pikk, aga lõpuks võib ennast üllatada
sellega ,et jooks ei olnudki
raske. Head kaasalöömist!
Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja
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Teated
Hei, noored, kes soovivad
suuvekuudel millegi huvitavaga hakkama saada
ning olla juures seesuguse
ürituse korraldamisel nagu
seda on Kuressaare Sambafestival 2006!
Tulgem ja andkem endast märku huvijuhtide juures (ruum 239)!
Renate Pihl,
huvijuht

Lühidalt
Kuressaare Gümnaasiumi
põhikooli tütarlapsed mängisid võrkpalli.
21.aprillil 2006.a. Toimusid
Leisis B- vanuseklassi tütarlaste võrkpallivõistlused.
Meie kooli võistkonnas
mängisid: Kaisa Õunpuu 9.b;
Marin Alekseejeva 9.b; Carmen Metsmaa 7.a; Rutt Tarus
7.a; Elina Kadaja 7.a; Janet Lõbus 4.b.
Tütarlapsed võistlesid südilt ja saavutasid kolmanda
koha ja pronksmedali. Aitäh!
27. aprillil 2006.a. olid
võistlustules kõige nooremad
võrkpallurid C- vanuseklassi võistkonnas mängisid: Carmen Metsmaa 7.a (sai ka parima mängija auhinna), Rutt
Tarus 7.a, Elina Kadaja 7.a, Janet Lõbus 4.b, Taavita Taitsa
4.b, Lilian Truu 4.b, Marleen
Kubits 4.b.
Olime kõige noorem võistkond ja meil tuli võistelda endast palju vanematega. Saavutasime 5. koha. Olite tublid!
Maikuus astub võistlustulle A- vanuseklass. Hoiame
pöialt ka neile! Endel Tustitsuur tänu abi eest!
Taimi Aru,
kehalise kasvatuse õpetaja
Laupäeval, 29.aprillil toimus
Lümanda kultuurimajas Saaremaa 15. vokaalansamblite
päev.
Osales 13 ansamblit üle kogu Saaremaa. Pärast võistlust
esinesid kohalolijaile tunniajalise kontserdiga KG huvikooli
Inspira noored muusikud Laine ja Veikko Lehto juhendamisel: segaansambel Sa:rlaine,
meesansambel JEPPS, solistid Preedik Heinmaa, Maarja
Nuut, Tuuli Rand, Kusti Lemba, Teele Viira, Erko Niit; klarnetil Preedik Lemba, trompetil
Jako Niit ja Raido Saar.
Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Kümnendiku-kandidaadid väisasid KG-d. Laupäeval toimus lahtiste uste päev uutele kümnendikele. Lisaks
koolitutvustusele said maakonna koolide üheksandikud osa ansambel JEPS- i ja 12d poistegrupi playbacki numbrist. Foto: Maidu Varik

Sotsiaalteaduste ainenädalast
Eelmisel nädalal, 24-28.
aprilil toimus KG’s sotsiaalteaduste ainenädal.
Nädala jooksul toimus mitmeid erinevaid üritusi, millest järgnevalt veidi lähemalt.
Esmaspäev algas näituse
“Aja jälg ajalehes” avamisega II korruse koridori stendidel, millelt sai läbi erinevate
artiklite jälgida uudiseid varasemast ajast. Esmaspäeval
toimus ka vastuvõtt kõigile sotsiaalainete olümpiaadidel osalenutele. Õpilastele
anti tänutäheks diplomid ja
väikesed meened. Kuna kõik
olümpiaadidel osalenud pole erinevatel põhjustel saanud üritusest osa võtta, siis
tahaks siinkohal veelkord
avaldada tänu kõigile, kes
oma niigi kiires koolitöös on
leidnud aega tegeleda olümpiaadide ettevalmistusega,
mis on väga mahukas töö.
Suur tänu!
Teisipäev möödus Infromiini tähe all – neljal vahetunnil osalesid raamatukogus erinevate klasside

kolmeliikmelised võistkonnad neljas vanuseklassis.
Võistlus oli üllatavalt tasavägine. 4.-6. klasside arvestuses jäid esikohta jagama 4A (Riin Nõukas, Laura
Oolup, Kelly Talvistu) ja 5B
(Denis Losnikov, Kaisa Silluste, Mihkel Aavik), kolmandale kohale tuli 5A
(Kristiin Mets, Riin Oeselg,
Kristiina Aavik); väga napilt – pooleteise punktiga –
jäi neljandale kohale 6A (Karel Ellermaa, Laura Laaster,
Linda Lapp). 7.-8. klasside arvestuses tulid esikohale kõrge punktisummaga 7A
(Kristel Sepp, Kristiina Ader,
Jorgen Holm), kellele järgnesid teisel kohal 8A (Alan Väli, Martin Nelis, Rauno Püütel) ja kolmandal kohal 7C
(Linda Sepp, Janno Tilk, Madis Saarma). 9.-10. klasside arvestuses saavutas esikoha 10B võistkond (Sander
Maripuu, Mihkel Luks, Indrek Etverk), kellele järgnesid
vaid poolepunktise vahega teist ja kolmandat kohta jagama jäänud 10C (Ka-

rin Tarkin, Kätlin Kajupank,
Mari Toop) ja 10F (Liina Oolup, Katrina Kaubi, Eige
Luik). 11.-12. klasside arvestuses tuli esikohale 12E (Eva
Reis, Mihkel Kalm, Katrin
Parbus), teisele kohale 11A
(Kätlin Soon, Reet Paakspuu; Ele Pidmann) ja kolmandale kohale 11D (Hanna Usin, Helean Täht, Marti
Mereäär). Suur tänu kõigile osalejate ja loomulikult ka
Informiini läbiviijatele raamatukogus.
Kolmapäeval
toimus
kaks üritust. Vahetundide
ajal toimus Megaaju finaalvoor, millega võeti läbi aasta
toimunud Megaaju voorud.
Viimases voorus olid parim
11A. Kokkuvõttes tulid esikohale 12A, teise koha saavutas 11A ja kolmanda koha
12B2 ja 11A1 võistkonnad.
Noorematest oli parim 9A.
Kõigile võistkondadele, kes
läbi aasta Megaaju võistlusel
osalenud, suur aitäh!
4.-5. klasside maastikumängu korraldamise võtsid
oma peale 9B klassi õpilased

Meie KG, 4. mai 2006

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht



28. lennu tutinädal lõppes aktuse ja jooksuga
Foto: Gert Lutter

Eelmisel nädalal toimus
12. klassidel tutinädal, mis
kulmineerus reedel, 28.aprillil aktusega. Enne veel,

kui aktus alata sai, toimus
puude istutamine ja pildistamine ning seejärel mindi
läbi spaleeri aulasse.

Siinkohal suur, suur vabandus 10F ja 11A klasside
ees, kes jäid ilma spaleeris
lehvitamisest.

Sotsiaalteaduste ainenädalast
ja tulid sellega suurepäraselt
toime. Suur tänu korraldajatele. Maastikumängust võitsid osa kõik 4.-5. klassid ja
olid väga tublid (esikohale
tuli 4A). Võistluses olid tähtsad nii sportlikud kui vaimseid võimed. Osalesid terved
klassid. Palju tänu kõigile!
Neljapäeval toimus meeleolukas kohtumine õpetaja Gennadi Noa ja Mati Pussiga (12D), kes jagasid oma
mõtteid Indiast, rääkisid reisil nähtust ning sealsest ühiskonnast laiemalt. Suurel ekraanil sai vaadata reisipilte,
Mati Puss oli kaasa võtnud
temaatilist muusikat, sai esitada küsimusi. Suur tänu
Gennadile ja Matile nauditava esinemise eest kõikide
kuulajate poolt.
Reedel päädis sotsiaalteaduste ainenädal traditsioonilise ürituse “Muna õpetab
kana”-ga. Üritusel, kus igal
aastal esineb kooli vilistlane,
et rääkida oma elust ja tööst,
esines sedakorda Aarne Mägi, kes on kõigile tuttav hiljuti linastunud “Ruudi” fil-

Aarne Mägi esinemine oli huvitav ja mitmekülgne. Foto: Gert Lutter

mist. Kooli vilistlane jagas
oma mõtteid koolist ja elust,
rääkis näitlemisest, tõi välja
erinevaid juhtumisi filmivõtetelt ning rääkis filmi stsenaariumi kirjutamisest. Aarne Mägi esinemine oli väga
soe ja nauditav ning loodetavasti õnnestub tulevikus teda meie koolis erinevate ürituste raames veel näha.
Üritus lõppes autasustamisega, kus tänati üritu-

sest osavõtjaid ning ürituste
korraldajaid. Suur tänu veelkord kõigile, kes aitasid kaasa sotsiaalteaduste ainenädala läbiviimisel ning tänu
ka kõigile üritustest osavõtjatele. Kohtumiseni järgmisel sotsiaalteaduste ainenädalal uuel õppeaastal.
Madli-Maria Niit,
sotsiaalteaduste
aineõpetajate nimel

Aktusel tervitasid 12ndikke vahva kavaga 1A ja
1B klasside õpilased ja mudilaskoor Raina Tiidovee,
Ülle Jasmini ja Veikko Lehto
juhendamisel.
Seejärel sai sõna õpilasesinduse aseesimees Heidi
Carolina Martinsaari. Peale
seda pidas väikese keemiafüüsika alase loengu Kuressaare linna abilinnapea Argo Kirss ja lõpetuseks oli
abiturientide ees õppealajuhataja Maidu Varik.
Jõudu eksamitel ja kohtume taas 17. juunil kell
15.00 spordikeskuses!
Special thanks for uus
liputoimkond koosseisus:
Katrina Kaubi, Liina Oolup
ja Kristjan Saar
Ursula Rahnik,
huvijuht

KuresStaar
2006
Pühapäeval, 7. mail toimub Kuressaare väikeste laste lauluvõistlus, kus astuvad
üles oma kooli või lasteaia
parimad lauljad. Kuressaare Linnateatris toimub kolm
kontserti: 11.00, 12.30, 14.00.
Kõikidel kontsertidel esinevad lapsed vanuses 3-11 aastat. Lõpetamine toimub kell
16.00.
KuresStaar on lapsesõbralik võistlus, kus žürii tööd
teeb saalis istuv publik ja
ükski laps kingitusest ilma
ei jää.
Lauluvõistluse korraldajaks on KG Huvikool Inspira
ja üritust toetavad: Kuressaare Linnavalitsus, Bürootaevas, Kalevite Kodu, Eesti Punane Rist, Kuressaare Noorte
Huvikeskus, KG Sihtasutus.
Tiia Leppik,
Inspira direktriss

Lennukirjand
2006
Abituriendid!
Ärge
unustage esitamast oma
kirjandit Lennukirjandi
konkursile. Tähtaeg 19.05!
Loe ka Meie KG-d nr. 30!
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13. 05. 2006 12.00 - X Punase Risti võistlused
13. mail 2006 algusega kell 12.00 toimuvad kooli aulas Punase Risti võistlused esmaabis. Seekordne
üritus on juubelihõnguline, mis tähendab, et juba 10
korda õpetaja Sirje Metskülli
eestvedamisel toimub nimetatud ettevõtmine. Võistluse eesmärk on propageerida
Punase Risti eesmärke, põ-

himõtteid ja ajalugu. Anda
õpilastele õpetust ja teadmisi ning oskusi abi osutamiseks ootamatute õnnetuste
puhul.
Võistlusele
oodatakse
igast vanusegrupist (5.-6.kl.
7.-8.kl. ja 9.-12.kl.)1 esmaabi
rühm, võistkonda kuulub 6
õpilast.
Võistlejatel tuleb läbi-

da teatud arv kontrollpunkte. Igas kontrollpunktis on
võistkonnal aega tegutseda
kuni 5 minutit.
Kohtunikud
hindavad
esmaabi andmise õigsust,
võtete sooritamise kiirust,
korrektsust, ohutust, kannatanutele psühholoogiliselt säästvat kohtlemist, rühmajuhi ja rühma koostööd.

Hinnatakse 10 punkti süsteemis.
Autasustamine toimub
kohe peale võistlust võistluspaigas. Iga vanuseklassi
võitja võistkonda autasustatakse karikaga.
Ursula Rahnik,
huvijuht

Mõtteid meie lõpetajate küpsuskirjanditest
• Istun vaikselt. Kuulen vaikset sahinat. Õhus
on tunda närvipinget. Teiste kaaskirjutajate ajuderagistamine on meeletu. Aga huvitav- millest nad mõtlevad?
Hetkel ei tea seda keegi, peale nende endi...
• Elus kiputakse rohkem
väärtustama materiaalseid
väärtusi, kuid kui ollakse juba vana, ei ole tähtsust sellel,
mitu maja või autot sul on
või mitu nulli pangaarvel.
Loevad perekond ja sõbrad,
need, kes vanaduspäevil sinu kõrval on, et sulle seltsi ja
tuge pakkuda.
• Inimestest on raske aru
saada, iial ei või teada, mida
nad oma sisemuses mõtlevad või plaanivad. Eesmärkideni jõuavad need, kellel
on kindel siht silme ees ja
kes ei kaota seda takistuste
ilmnemisel.
• Poliitikuid on raske
mõista, on kujunenud arvamus, et nad on rumalad ja
teevad tegusid, mis vaid neile endile kasulikud on.
• Sauter on öelnud:“ Kui
sa kiirustad igale poole, kuhu sa arvad, et sul on vaja
sattuda, siis sa ei satu enam
kunagi sinna, kuhu sul oleks
hea sattuda.“ Kes ei tahaks
ametiredelil kiiresti tippude hulka jõuda, ent võib-ol-

la seal kõrgel polegi nii hea,
nagu arvatakse, tuleb teha
palju tööd, aega on vähe ja
iga päev on täita palju kohustusi.
• Mida nägi unes Vaiko
Eplik ööl enne 2003. aasta
Eurovisiooni? Võimalik, et
suurt triumfi nii enda bändile kui Eestile ja sellele järgnevat plaadilepingut USA suurima plaaditootja Virgin`iga
või siis hoopis täielikku põrumist lahkumisega lavalt
keskaegses stiilis, kus laval
esinejat loobiti tomatite ja
mädaõuntega.
• „Et olla populaarne,
pead olema keskpärane,“
kirjutab Oscar Wilde teoses „Dorian Gray portree“.
Ideed võiks jätkata sõnadega: „Et olla keskpärane,
pead olema vaimult teistega
samal tasemel.“
• Heaoluühiskond ja rahulik kooseksisteerimine on
inimkonna õilsamaid eesmärke. Võib-olla infoajastule järgnebki rahuajastu.
Descartes ütles:“ Ma mõtlen,
järelikult olen olemas!“ Hetkel võib aga öelda:“ Ma olen
Internetis, järelikult olen olemas.“
• Ma tahan olla arusaadav nii sisemusele kui välisele. Pean endaga leppima,
nägema tõde. Artur Allik-
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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)

saar on öelnud, et julgus on
suurim tarkus. Milline kangelastegu on julgus vaadata
enesesse...
• Inimene võib kannatada nädal aega janu, kaks nädalat nälga, kuid üksindust
on võimatu välja kannatada.
Oleme ju ometi loodud olema kahekesi...
• Nähes edukuse mõõdupuuna ainult materiaalseid väärtusi, võib inimene
loobuda ülimuse leidmise
võimalusest. Kõrgema ja
vaimsema maailma poole
pürgimine on tihti pärsitud
just võltsmugavuste tekitatud ihast.
• Elu on nagu pikk koridor, mida ääristavad uksed.
Uste avamine kujutab valikute tegemist. Mõningad
uksed on praokil, et saaksime sisse piiludes aimata, mida tooks avatud valik.
• Tulevikus tahan olla
edukas. Soovin, et mul oleks
töökoht, mis mulle meeldib,
armastav perekond ja materiaalne kindlustunne. Selle
nimel pean ma juba praegu
vaeva nägema ja tegema õigeid valikuid.
• Leida iseend sellest
suurest ja muutlikust maailmast nõuab tõsist otsimist.
Iga inimene avastab end läbi
eksimuste ja õnnestumiste,

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee
Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

kuid tihti vajame tuge oma
lähedastelt. Armastus aitab
meil näha end läbi teiste silmade ja hinnata elu tõelisi
väärtusi.
• Minu sihiks elus on saada rikkaks ja mõjuvõimsaks.
Rikas elu peitub just rahas ja
võimus.
• Kui tihti näete tänaval
kurbade nägudega inimesi? Kas üldse märkate kedagi? Mina aga istun mõnikord
pingil ja jälgin. Pole maamunale loodud huvitavamat liiki Homo Sapiensist ning teinekord piisab vaid pilgust,
hetkelisest silmsidemest, et
lugeda hinge.
• Omakasu? Tõesti, elame ju maailmas, kus kehtib
ütlus:“ Homo homini lupus
est.“ Kas saabki kellelegi pahaks panna, et ta üritab oma
lühikesest elust viimast võtta, seejuures vahendeid valimata. Äkki on tõesti nii, et
ei olegi mingit tunnelit, ei
ole paradiisi ja põrgut ning
on üksnes arusaamine, et sa
magasid oma ainukese võimaluse maha. Sellisel juhul
on lubatud kõik vahendid...
Kirjandite mustandite põhjal
Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Saaremaa Kaubamaja

