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Lk. 2
Kevadine spordipäev 
on tulekul! Mis ja kui-
das, uuri siit! Lk. 4

KG võrkpallurid män-
gisid Horvaatias koo-
linoorte MM’il. Lk. 5

Selle aasta pärlid ja-
gati välja Pädaste 
mõisas.

Juhtkond tänab
Sirje Metskülli, Ursu-

la Rahnikut, Renate Pih-
la ja Piia Maidsaart kooli  
10-ndate Punase Risti lahtiste 
võistluste heatasemelise kor-
ralduse ja läbiviimise eest!

4b klassi lasteetenduse 
“Meie head sõbrad” fantasiti-
lisele näitlejate grupile, juhen-
dajatele Kati Haamerile, Lai-
ne Lehtole ja Inge Jalakasele.

Teated
Kõik õpilased, kel veel 

on tegemata töötunde, võt-
ke ühendust enda klassiju-
hatajate ja aineõpetajatega, 
kes vajavad abi kolimistöö-
del. Kolimine on planeeritud  
selle nädala lõpuks ja järgmi-
seks nädalaks.

20. mail toimus Kultuurikeskuses Inspira kevadkontsert. Seekord esinesid põhikooli ja gümnaasiumi laul-
jad ja tantsijad. Huvikooli direktriss tänas kõiki aasta jooksul edukalt esinenuid tänukirjaga. Foto: Gert Lutter

Meie kooli aprillikuu tegijad 
Maie Meius – 13. Saare maa-

konna loodus- ja keskkonnaalas-
te uurimistööde konkursi korral-
damise ja läbiviimise eest.

Sirje Kereme – õpilaste hea 
juhendamise eest.

Dagmar Pöntiskoski – õpila-
se hea juhendamise eest.

Janno Tilk 7c – II koht Ees-
ti õpilaste teadustööde riiklikul 
konkursil 2006.

Ulvar Vahter 5a – IV koht 
Eesti õpilaste teadustööde riikli-
kul konkursil 2006.

Eve Paomees – õpilase hea 
juhendamise eest.

Heidi Carolina Martinsaa-
ri – II koht vabariiklikul soome 
keele olümpiaadil.

Linda Lapp – I koht 12.Saare-
maa Kultuuripäevadel.

5b ansambel „Palavon“ - I 
koht 12.Saaremaa Kultuuripäe-
vadel.

6 b ansambel „Spa7“ - I koht 
12.Saaremaa Kultuuripäevadel.

Duett Elisa Avik ja Maarja 
Nuut - I koht 12.Saaremaa Kul-
tuuripäevadel.

12.kl. neidudeansambel – I 
koht 12.Saaremaa Kultuuripäe-
vadel.

Tuuli Rand - I koht 12. Saare-
maa Kultuuripäevadel.

Ansambel „Milimali“ - 
I.koht 12.Saaremaa Kultuuripäe-
vadel.

Heldur Harry Põlda – finalist 
rahvusvahelisel võistlusel Kalevi 
Tähtede Laul 2006.

Pilvi Karu – õpilase hea ju-
hendamise eest.

Maria Väli - I koht 12.Saare-
maa Kultuuripäevadel.

Gümnaasiumi tüdruku-
te korvpallivõistkond (koos-
seisus Krista Viipsi, Kristi Väli, 
Miina Kallas, Triin Saare, Kätlin 

Peet, Kadri Pajumaa, Pille Mari-
puu, Darola Kruusik, Kädy Tä-
nav, Katrin Eiert, Kateriin Pa-
ni) – I koht maakonna korvpalli 
võistlustel.

Angela Taro – I koht maa-
konna jooksukrossil.

Mihkel Kauber – X koht Ees-
ti Meistrivõistlustel noorsoo 3000 
m jooksus.

Tõnis Juulik - 8 koht Eesti 
Meistrivõistlustel noorsoo 5000 
m jooksus.

Herman Toom – I koht AA-
klassi maakonna koolinoorte 
krossijooksu meistrivõistlustel.

Jüriööjooksu võistkond – 
I koht maakonna Jüriööjooksu 
võistlusel.

Endel Tustit – õpilaste hea 
juhendamise eest.

Ursula Rahnik, 
huvijuht

Õpilaste sünnipäevad

Carel Martin 6B 25.05.
Kristiina Kukk 10E 25.05.
Kadi Mägi 8C 25.05.
Erik Loodus 6B 25.05.
Rasmus Aav 11D 25.05.
Kärt Kaasik 3B 25.05.
Kristjan Kesküla 5A 26.05.
Kerli Ait 10E 26.05.
Siiri Sünd 2B 26.05.
Mikk Meikas 12E 27.05.
Ainar Lepp 11D 27.05.
Kristjan Saar 10 C 27.05.
Diana Ränk 6B 28.05.
Triin Vaga 7A 29.05.
Minni Meisterson 4A 29.05.
Imbi Võrel 7B 30.05.
Meigo Kaare 7C 30.05.
Marleen Kubits 4B 30.05.
Siim Põlluäär 10F 30.05.
Liisi Liiv 12C 30.05.
Risto Kaljuste 6B 30.05.
Triinu Riand 6B 30.05.
Kaarel Tang 12D 31.05.

Töötajate sünnipäevad

Johannes Kaju 25.05*
Irja Truumaa 25.05
Madli-maria Niit 29.05
Dagmar Pöntiskoski 29.05
Raili Kaubi 30.05*
Mai Rand 30.05.

Palju
õnne!
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Ujulasse on unustatud 
dresse, spordijalatseid, 
ujumisriideid, pesemisva-
hendeid, ehteid jms. 

Tulge ja leidke oma asjad 
veel selle nädala jooksul! 

29-31. mail paneme kõik 
väljaviimata asjad ujula kori-
dori laiali ja igaüks võib tulla 
ja valida endale ujumispükse 
ja trikoosid täiesti tasuta.

Norma Helde, 
ujula juhataja

Reedel, �9.mail toimus 
9.klasside tutiaktus.

Aktusel tervitasid 9-
ndikke õpetliku kavaga 1A 
ja 1B klasside õpilased, keda 
juhendavad Raina Tiidovee, 
Ülle Jasmin ja Veikko Lehto. 
Järgmisena tervitas neid õpi-
lasesinduse esimees Heli Va-
her. Seejärel sai sõna koo-
lijuht Toomas Takkis. Edu 
eksamitel ja kohtume taas 
18.juunil kell 15.00 Kultuuri-
keskuses.

Erilised tänud liputoim-
konnale koosseisus Liina Oo-
lup, Katrina Kaubi ja Kristjan 
Saar ja loomulikult suur tänu 
aktuse läbiviijale Laura-Liisa 
Perovale.

Ursula Rahnik, 
huvijuht

Veaparandus
Eelmises Meie KG-s il-

munud sööklaloost jäi eks-
likult välja meie peako-
ka nimi- Anne Virves, kes 
kahjuks ei saanud küll ühi-
ses vestlusringis osaleda, 
kuid tänu kellele meie koh-
vik-sööklas Noorus uued ja 
huvitavad  road valmivad.  
Toimetus vabandab!

Meie KG toimetus

KG 29. lennu C klass kut-
sub reisile!

On veel mõned vabad 
kohad 2007. aasta kevadva-
heajal (16.-24.03) toimuva-
le Itaalia-reisile (Brno – Pisa 
– Firenze – Vatikan - Roo-
ma – Veneetsia – Viin). Kui 
oled huvitatud, võta kiiresti 
ühendust 11.c klassi õpilaste 
või klassijuhatajaga!

Eve Paomees, 
klassijuhataja

Teated

Lühidalt

KG tervisespordipäev, kevad 2006
Aeg: 29.05.2006
Koht: Kuressaare lin-

nastaadion, Loode tammik, 
Upa terviserada, KG tervise-
rada ja  staadion

Osavõtjad: 1. - 12. kl. ja 
õpetajad

Eesmärk: Anda KG õpi-
lastele võimalus katsetada 
oma füüsilisi võimeid spor-
dis, arendada  grupitöö os-
kust erinevate ülesannete la-
hendamisel, viibida värskes 
õhus ja karastada  tervist.

Korraldajad: KG spor-
diosakond, Saare Politsei 
konstaablid

Abilised: KG õpetajad
Ajakava: 8.30 - võistlus-

paikade ettevalmistus, 10.00 
- tervisespordipäeva avami-
ne Kuressaare Linnastaadio-
nil, 10.15 – klassidevahelised 
teatevõistlused (Võistkon-
nas 5T + 5P, toimub 2 – 3,  
võistlust, seega saab võist-
konnaliikmeid vahetada),  
11.30 – minek maastikumän-
gu paikadesse (1. - 6. klassid 
suunduvad KG,  tervisepar-
ki, 7. - 8. klassid Loode tam-
mikusse ning 10. ja 12. klas-
sid (need  õpilased, kes ei 
võta osa Politseiakadeemia 
sisseastumisnormide täitmi-
sest)  suunduvad Upa tervi-
serajale.

 Politseiakadeemia sisse-
astumisnormide täitmine

 12.00 – algavad Kures-
saare linnastaadionil Po-
litseiakadeemia sisseastu-
misnormide  täitmine neile 
gümnaasiumiõpilastele, kes 
selleks juba eelnevalt  regist-
reerinud (24. maiks klassi-
juhataja juures, registreeri-
mislehe esitab  klassijuhataja 
samal päeval Inge Jalakale)

Sisseastumisnormide ala-
deks on: hoota kaugushüpe, 
1000m jooks,  kätekõverdu-
sed ja kõhulihaste harjutu-
sed. Kõiki normide täitmisest  
osavõtjaid tänatakse Eesti 
Politsei poolt meenega ning 
parimaid  premeeritakse au-
kirjaga peale kõigi osalejate 
normide täitmist.

 

Maastikumäng 

12.00 – algab nendes pai-
kades, mis eelpool nimeta-
tud. Maastikumängu  võist-
konnad võivad olla max 10 
ja min 5 liikmelised. Võist-
konnal tuleb  läbida vasta-
valt vanuseklassile teatud 
pikkusega tähistatud raja 5 – 
10  kontrollpunkti (kontroll-
punktide arv sõltub jälle va-
nuseklassist).

Võistkonnad lastakse ra-
jale minutiliste vaheaegade-
ga.  Kontrollpunktides saa-
vad võistkonnad eriteemadel 
(loodus,  ajalugu, matemaa-
tikast, eesti keel, füüsiline te-
gevust, v. m.) ülesandeid  la-
hendada. Võistkonna üksi 
liige ei tohi kontrollpunktist 
lahkuda enne, kui  ülesan-
ne lahendatud ning edasta-
tud kontrollpunktis seisvale 
õpetajale.

 Iga võistkond peab end 
registreerima 24. maiks klas-
sijuhataja  juures, kes esitab 
registreerimislehed samal 
päeval Inge  Jalakale. 

V õ i s t k o n n a l i i k m e i d 
võistluspäeval enam vahe-
tada ei tohi. Enne  võistlu-
se algust saavad võistkon-
nad juba eelnevalt täidetud  
registreerimislehe enda kät-
te ning võistluse lõpus tuleb 
see finiši joonel  jälle tagasta-
da, nii kontrollitakse kohal-
olijaid. Kõigil võistkondadel 
vajalik kirjutusvahendi  ole-
masolu.

 Maastikumängu võida-
vad need, kellel kõige roh-

kem õigesti lahendatud  
ülesandeid. Võistkonnad, 
kes soovivad, saavad või-
maluse ka kiiruse peale ra-
da läbida ning kiireima ra-
ja läbijatena auhinnad võita 
(loomulikult loevad  seal-
juures ka õiged ülesannete 
vastused!)

Võitjaid premeeritakse 
tervislike auhindadega pea-
le viimase võistkonna  fini-
šisse naasmist.

 15.00 – õpetajatest abilis-
te koosviibimine ning tervi-
sespordipäevast kokkuvõt-
te tegemine kohvik- sööklas 
„Noorus“.

 NB! 1. Eelnevad regist-
reerimislehed saavad klassi-
juhatajad Inge Jalakalt

 2. Tervisespordipäevalt 
põhjuseta puudunud õpi-
lasele määrab klassijuhata-
ja  täiendava õppetöö (või 
muu töö) tervisespordipäe-
val mitteosaletud tundide  
ulatuses

 3. Kui õpilane mingisu-
guse vigastuse või tervise-
häire tõttu maastikumän-
gust või  Politseiakadeemia 
sisseastumisnormide täitmi-
sest osa ei saa võtta, siis teid  
oodatakse kell 9.00 Kures-
saare Linnastaadionile, kus 
edastatakse teile sobivad  
ülesanded.

 4. Kuna päev on pikk, 
siis ei ole kellelegi keelatud 
kaasa võtta moonakott, et  
vahepeal nälga peletada! 

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja 

Pilt eelmise aasta spordipäevast. Foto: Gert Lutter
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Vilistlastoimetusel oli tegus aasta
Läbi õppeaasta olete iga 

kuu kolmandast Meie KG-
st saanud lugeda intervjuud 
ühe tuntud – teatud vilistlase-
ga. Tutvustatavate galerii on 
põnev ja mitmekülgne. Kõik 
on olnud altid küsimustele 
vastama ja meenutused oma 
kooliga seoses on positiivsed 
ning ajas – ruumis kaugemalt 
vaadates tunduvad üha kau-
nimad. „Meie ajal oli rohi ro-
helisem, taevas sinisem...“ ja 
need teised väljendid.

Maikuu lehes teeme väi-
kese kokkuvõtte ja meenu-
tuse vilistlaste headest mõte-
test. Jätkame sarja järgmisel 
aastal ja juubeliks paneme 
kokku kogumiku.

Mõtteid vilistlastelt

Raivo Sepp -   Europro-
kurör Haagis 

  Ükskord oli meil kooli-
peol estraadinumbritega esi-
nemine ees, aga proovideks 
aega ei jätkunud. Tegime siis 
mingist tunnist pausi ja läksi-
me kooli aulasse, et lava ka-
sutada. Seal aga harjutas õp-
pealajuhataja Helgi Allik 
tüdrukute rühmaga rahva-

tantsu. Kuna talle „ pausi pa-
nemisega“ vahele jäime, pa-
ni ta meid koos tüdrukutega 
tantsima. Mis meil üle jäi, 
andsime endast parima.

Ilmo Au – Siseministee-
riumi Usuasjade osakonna 
juhataja

 Vaid meie mõtete ja tegu-
de harmoonia suudab muuta 
elu kunstiks, mis kestab meist 
endist kauem...

Puude taga metsa näge-
ma ja näilises tervikus detaile 
märkama – seda õppisin õpe-
taja Anne Metsalt. Tema vaik-
se, aga tulemusliku suunami-
se mõjul avaldusid minus ka 
mõningased organisaatorli-
kud võimed ja etlemisjulgus.

Reet Rand – IT spetsialist 
USA – s  Kalifornias

 Mulle meeldis alati teis-
tele ette öelda. Keskmise rea 
viimane pink oli selleks pa-
rim positsioon. Tagantjärele 
mõeldes oli see üks suurepä-
rane õppemeetod.

Ilmar Raag – endine ETV 
– juhatuse esimees, filmigu-
ru

 Ka igas elustsenaariumis 
on algus, kus on tegelikult 

antud vihjed lõpule...
Alati võiks läbi mõelda, 

kes te soovite olla näiteks 10 
või 20 aasta pärast. Ilma lõp-
pu teadmata ei ole võimalik 
stsenaariumit kirjutada.

Geesi Leier – sisearhitekt 
Pariisis

 Soovin KG koolipere-
le rõõmu ja kergust! Ja salli-
vust nende suhtes, kes erine-
vad on.

Piret Pihel – Kuressaare 
Ametikooli osakonnajuha-
taja, linnavolikogu haridus-
komisjoni esimees

Tundke rõõmu igapäe-
vastest tegemistest ja inimes-
test enda ümber. Osake sel-
les suures koolis luua selline 
õhkkond, et tekiks tunne, na-
gu oleksite väikese kooli sõb-
ralikus peres.

Hannes Nelis – Kaarma, 
Valjala ja Muhu koguduse 
õpetaja

 Koolis ei tehtud mul-
le mitte kunagi märkust sel-
le eest, et jõuluõhtul kirikus 
käisin. Kuigi meie klassis oli 
neid, kes soovisid 100%-list 
komsomoliklassi, ei oldud 
mulle pahased, et ma kom-

Hei, keelelaagrihuviline, oled oodatud!
Kui Sul on veel suvi pla-

neerimata ja tahaksid leida 
endale uusi sõpru ning ol-
la tugiõpilaseks ja ka giidiks 
Saaremaa kui oma koduko-
ha tutvustamisel, siis just Si-
na oled oodatud Vaivere kee-
lelaagrisse! 

Nimelt eelmise aasta sep-
tembrikuu 5 õpilase külas-
käik Narva Pähklimäe Güm-
naasiumisse on saanud uue 
jätku, sest sealse eesti keele 
õpetaja Riina Piterskihhi eest-
vedamisel valmis keelelaag-
ri projekt, kus Narva õpila-
sed saavad tulla Saaremaale 
keelelaagrisse oma eesti kee-
le oskust täiendama. Projekt 
SUVEKOOL  sai heakskiidu 
ja rahastuse 13. aprillil 2006 
Mitte-eestlaste Integratsiooni 
Sihtasutuselt ja taotlejaks on 
MTÜ Kodukant Vaivere. 

Keelelaager on mõeldud 
16-18-aastastele Narva Pähk-
limäe Gümnaasiumi ja Ku-

ressaare Gümnaasiumi õpi-
lastele, et jätkata kahe kooli 
vahelisi  sõprussuhteid ja ai-
data õpilastel nii eesti kui ka 
vene keeles edukalt hakkama 
saada, samuti mõista paremi-
ni kasutatavat keelt ning kul-
tuurierinevusi. Projekti lõpp-
eesmärgiks on valmis saada 
edaspidises õppetöös kasu-
tatav näit- ja õppematerjal: 
videod, artiklid, fotod, in-
tervjuud jne – neist osa paigu-
tatakse ka Pähklimäe Güm-
naasiumi koduleheküljele. 
Tugiõpilased saavad samu-
ti võimaluse arendada e-õp-
pe raames omandatud osku-
si ning kirjutada artikleid nii 
kooli lehte kui ka kohalikku 
ajalehte Meie Maa. 
     Laager toimub kahes vahe-
tuses: I vahetus 26.06 – 07.07;  
II vahetus 07.07 – 20. 07. 

Osaleda saavad mõlemas 
vahetuses Kuressaare Güm-
naasiumi 8 õpilast ja Nar-

va Pähklimäe Gümnaasiu-
mi 12 õpilast, seega kokku 16 
+ 24 õpilast ja otse loomuli-
kult ootame julgeid ja hakka-
jaid poisse – kes on teatavasti 
veidi tagasihoidlikumad - 
kui ka tüdrukuid.  KG õpilas-
te roll oleks aktiivselt osale-
da ettenähtud keeletundides, 
pakkuda ideid huvitavate ja 
mitmekesiste õppematerjali-
de koostamiseks, jagada tea-
vet  Saaremaa elukeskkonna 
positiivsetest ja probleemse-
test külgedest. Toimub ka 3  
õppeekskursiooni, kus õpi-
lased saavad harjutada gii-
dimist ning tutvustada 
Saaremaa olulisemaid vaata-
misväärsusi. 

II vahetuses tulevad Saa-
remaale ka need õpilased, 
kelle juures me külas käisi-
me, seega on automaatselt 
KG poolt osalevate õpilaste 
nimekirja vormistatud San-
der Kaart, Reet Paakspuu, 

Kristina Botškarjova ja Sofia 
Hratkevitš. 

Teadmiseks veel niipal-
ju, et laager toimub Vaivere 
külas asuvas endises Vaive-
re koolimajas ja õpperuumi-
deks saame kasutada vastre-
monditud MTÜle kuuluvat 
kõrvalmaja. Kuna Saaremaa 
laste tuusikud maksab kinni 
Kaarma vald, siis nendepool-
ne soov on, et laagrilaste va-
limisel eelistatakse Kaarma 
valla lapsi. 

Esimene laagrit puudu-
tav infotund nii õpilastele kui 
ka lastevanematele toimub 
29. mail kell 14.00 Kuressaa-
re Gümnaasiumis ja oma soo-
viavaldused või küsimused 
palun saata meiliaadressil 
sirpa@ametikool.ee . 

Toredat laagrisuve kõigile! 

Sirje Paakspuu, 
Kuressaare Ametikooli eesti 

keele ja kirjanduse õpetaja

nooreks ei hakanud.
Alver Kivi – Meie Maa 

ajakirjanik
Kooli esimesel peol oli 

esimesele tantsupaarile väl-
ja pandud auhind. Tavaliselt 
oli ikka nii, et diskor mängis 
tund aega muusikat ja alles 
siis läksid esimesed tantsima. 
Nüüd aga oli tantsupõrand 
rahvast täis juba siis, kui kõ-
laritest kostis veel vaid plaa-
di raginat. Kõik tahtsid min-
na ajalukku kui 2. Keskkooli 
esimesed tantsijad ja nii jäi 
paraku ajalooline paar selgi-
tamata. 

Kusti Kokk – esimene di-
rektor

 Parem jäägu süüdlased 
karistamata, kui süütud ka-
ristada saavad.  Kool oma 
õpilasesõbraliku hoiakuga 
on muutnud vilistlaspäevad 
rahvarohkeks, õpetajatepe-
rest üks viiendik on oma koo-
li vilistlased. (Tänaseks juba 
30 vilistlast – õpetajat)

Leelo Laus, 
vilistlaslehe toimetaja

Meie KG, 24. mai 2006
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Kus meie võrkpallipoisid hiljuti käisid?
Et kõik algusest peale au-

salt ära rääkida, siis tuleb 
alustada sellest, et 6.-13.mail 
2006 toimusid Horvaatias, 
Poreci linnas Rahvusvahe-
lise Koolispordi Liidu poolt 
korraldatavad Koolinoor-
te võrkpalli maailmameist-
rivõistlused, millest võt-
sid Eesti esindajatena osa 
ka Kuressaare Gümnaasiu-
mi poiste- ja Pärnu Koidu-
la Gümnaasiumi tüdrukute 
võistkonnad. 

Selgituseks olgu siinko-
hal veel öeldud, et tegemist 
on üle aasta korraldatavate 
koolidevaheliste maailma-
meistrivõistlustega kümnel 
spordialal. Sel aastal toimus 
Koolinoorte võrkpalli  MM. 
Nendele võistlustele kutsu-
takse erinevatest riikidest 
32 noormeeste ja 32 neidude 
võistkonda. Eesti Koolispor-
di Liidu katsevõistluse põh-
jal said õiguse Eestit esin-
dada just eelpoolnimetatud 
võistkonnad. Kuressaare 
Gümnaasiumi esindusvõist-
konda kuulusid 10. klasside 
järgmised noormehed: Tõ-
nis Alt, Indrek Etverk, Siim 
Kalaus, Frederick Kalm-
berg, Timmu Kreitsmann, 
Madis Lepp, Kauri Pan-
nas, Siim Põlluäär, Tom 
Torn, Vaano Viik treeneri  
Gabriel Sepa juhendamisel. 

Võistlussõidu üldplaan 
nägi välja järgmine: peale 
2500 kilomeetrist bussisõitu 
„maandusime“ õnnelikult 
Horvaatia looderannikul 
asuvas Porec’i linna Delfi-
ni hotellis, millest sai järgne-
vaks nädalaks meie uus ko-
du. Hotellisviibimiseks küll 
ei jäänud tiheda võistlus-
graafiku tõttu eriti aega, sest 
iga päev toimus võistkonna 
kohta üks (ühel päeval isegi 
kaks!) võistlusmängu. 

Ühte alagruppi sattus 
KG võistkond loosimise tu-
lemusena Poola, Serbia ja 
Lõuna-Aafrika  võistkon-
dadega, millest viimane ka 
alistati. Edasine võistlus käis 
juba kohtade 17.-24. ning 
oma koha saavutamiseks tu-

li võistelda Taani, Prantsu-
se ja Belgia võistkondadega 
(jälgi juuresolevaid turnii-
ritabeleid!) 6-päevase võist-
luse tulemusena toodi ko-
ju 21.koht, mis ei olnud küll 
esialgsete lootuste täitumine 
(eesmärgiks seati siiski koht 
16 hulgas), ent vaadates tõ-
siasja – enamjaolt oli võistlu-
sel tegemist riiklike spordi-
koolide ja/või koondistega 
– on saavutatu siiski märki-
misväärne. 

Ka KG võistlejad jaga-
vad siinkohal seisukohta, et 
kõik riigid oleks võinud saa-
ta võistlema ikka tavagüm-
naasiumid, mitte spordikoo-
le. Selgituseks siinkohal olgu 
mainitud, et mujal riikides 
(mitte kõigis, aga paljudes) 
on seesugusele võistlusele 
osalema lubatud nn. erikoo-
lid (näiteks Eesti mastaabis 
Audentese Spordikool), mis-
tõttu võistlevate võistkonda-
de taseme vahe on väga eri-
nev. 

Tugevaimaks vasta-
seks pidasid meie võistle-
jad Prantsusmaad -  oli näha 
võistkonna ühtsust. Samuti 
võib siinkohal ära nimetada 
Lõuna-Aafrika võistkonda – 
nende puhul ei osanud mi-
dagi ette aimata (nn. tund-
matu vastane). Asjad, mida 
teistelt võistkondadelt õppi-
da: koostööd, üksteise abis-

tamist, omavahelist sõbralik-
kust ja austust mänguplatsil 
ja ka väljaspool palliplatsi! 

Kokkuvõtteks: saime uu-
si kogemusi, rahvusvahelise 
võistluskogemuse, nägime 
võõraid maid ja ilma, tut-
vusime paljude huvitavate 
inimestega, praktiseerisime 
inglise- ja kehakeelt, saime 
enda mänguoskusi võrrel-
da eri maade võrkpallikool-
kondadega, „panime kõrva 
taha“ häid ideid, tutvustasi-
me Eesti- ja Saaremaad ning 
Kuressaare Gümnaasiumit, 
„maitsesime“ Aadria mere 
soolast vett, tutvusime ko-
halike (st Horvaatia) kul-
tuuri- ja ajalooväärtustega, 
õppisime kohalikku keelt... 
Detailsemat loetelu tasub 
siinkohal küsida osalejailt 
endilt! ;)

Võistlussõitu toetasid: 
Alagrupi turniir

KG Poola Serbia LAV Koht
KG - 1:2 0:2 2:1 III
Poola 2:1 - 0:2 2:0 II 
Serbia 2:0 2:0 - 2:0 I 
LAV 1:2 2:0 0:2 - IV

Vaheturniir
KG Prantsusmaa Belgia Taani Koht

KG - 0:2 1:2 2:0 III
Prantsusmaa 2:0 - 2:0 2:0 I 
Belgia 2:1 0:2 - 2:0 II 
Taani 0:2 0:2 0:2 - IV

Paly-off mäng: 21.-22.koht 
KG/Bulgaaria 2:0

Eesti Koolispordi Liit, Ha-
sartmängumaksu Nõukogu, 
Kuressaare Linnavalitsus, 
Kultuurikapitali Saaremaa 
Ekspertgrupp, Saaremaa 
Valdade Spordiliit, Javicar 
OÜ, Klotoid OÜ, Securitas 
Eesti AS, Primus OÜ, Pihtla 
Vallavalitsus, Kaarma Valla-
valitsus, OÜ Saaremaa Kala, 
Harald Torn, KG Sihtasutus. 
Tänu ka tublidele bussijuh-
tidele Tõnu Vaherile ja Rai-
mond Naule! Special thanks 
to: Pärnu Koidula Gümnaa-
siumi esindusnaiskond ja 
treenerid; Arvo Toots Ees-
ti Koolispordi Liidust – rei-
siseltskonna pakkumise eest 
ja Aarne Pupart! :) Suur, 
suur aitäh! 

Tõnna, Ints, Siim, Freddy, 
Timmu, Mati, Mini-Me, Põld, 
Tom, Vann, Gaba ja Renate.

Kuressaare Gümnaasiumi esindusvõistkond koos treener Gabriel Sepaga. Foto: erakogu
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Kuressaare Gümnaasiumi Pärlipäev 2006
19. mail käisime me Mu-

hus ja veetsime lõbusalt ae-
ga. Loomulikult oli see ilus 
päev nimega Pärlipäev. 

Pool 11 kooli eest lah-
kunud buss viis meid Saa-
remaalt välja, kihutas üle 
Väikese väina ja peatus Mu-
hus Eemu tuulikute juures. 
Meiega liitus giid ja jätkasi-
me teed ühe huvitava talu 
poole. Sissekäigus, mida ma 
seljahaigetele ei soovitaks, 
pidi kummardama, et läbi-
da mahamurdunud puust 
„värav“. Selja jälle sirgu aja-
nud, avanes vaade aediku-
tele, kus elasid jaanalinnud 
ja kängurud, kellest taga-
pool olid emud – oleks na-
gu Austraaliasse sattunud. 
Kuigi jaanalinnud olid sisse-
käigule lähemal, olid kängu-
rud millegipärast populaar-
semad. 

Mõne aja pärast saabus 
perenaine. Ta jutustas mei-
le loomadest oma aias ning 
jagas palju huvitavat infor-
matsiooni nende kohta. Tal 
oli kaasas korv jaanalinnu-
munaga, mida kõikidel oli 
võimalik katsuda ja süles 
hoida, ning ämber kommi-
dega, mis ei olnud sugugi 
meile mõeldud. Me söötsi-
me neid komme, milleks oli 
mais, pikakaelalistele ja väle-
dajalgsetele lindudele – „jaa-
nadele“.

Meie tee viis edasi Kogu-
va sumbkülla, kus elas omal 
ajal Eesti kirjanik Juhan 
Smuul. Seal jutustati Smuuli 
elulugu ning tehti tema ko-
du ümber tiir. Viidi ka koo-
limajja, mis oli väga pisi-
ke, koosnedes vaid kolmest 
veelgi pisemast ruumist, ja 
tekstiili muuseumisse, kus 
olid üles pandud Muhu rah-
variided ja põhilisem kä-
sitöö. Muuseumis torkas 
mulle riiete juures silma erk-
roosa värv, mida oli peaae-
gu igal elemendil kasutatud. 
Ja kui te ei tea veel, siis Mu-
hu tibukollased seelikud on 
värvitud miiniväävliga.

Viimaseks peatuseks oli 
Pädaste mõis oma suure ilu-
ga. Seal võttis meid vastu 
meie direktor Toomas Tak-

kis, kes pidas väikese kõne 
ning jagas diplomeid kooli 
eduka esindamise eest. Pari-
mad said ka pärli. 

Samal ajal, kui puder 
veel podises ja teekann vili-
ses, saime aega, et käia rin-
gi ja imetleda mõisa, mis 
asus otse mere ääres. Kõik-
jal oli tõepoolest väga ilus! 
Me ei pidanudki kaua oo-
tama. Suupisted toodi ko-
hale ning ettekandja-poisid 
kutsusid meid viisakalt sis-
se. Kogunesime ruumi, kus 
oli suur kamin ning huba-
ne meeleolu. Tiit Paulus oli 
seal, et meie meeli lahutada 
mõne kitarrilooga. 

Enne, kui keegi nälga su-
ri, teatasid Renate ja Ursula, 
et me võiksime sööma haka-
ta. Meid ootas ees mitu suurt 

Kuressaare Gümnaasiumi 2006. aasta pärlid ehk meie parimad sel aastal
1.-4.klasside pärl - Riin 

Nõukas (4a) 
5.-9.klasside pärl - Janno 

Tilk (7c) 
10.-12.klasside pärl - Ka-

trin Kiirend (11c)

Parim õpilane �.-�.klassis 
200�/06 

Grete Kaal (1a), Greete 
Paaskivi (1b), Eliis Mets (2a), 
Sigrid Palts (2b), Karl Mar-
tin Lember (3a), Morten Mä-
gi Ravn (3b), Marleen Kubits 
(4b)

Parim õpilane aineolüm-
piaadil 200�/06

Silvar Vahkal (9a), Jor-

gen Holm (7a), Alan Vä-
li (8a), Mihkel Aavik (5b), 
Kristjan Kiirend (8c), Kristel 
Sepp (7a), Eliise Kõiv (5a), 
Mari Maripuu (9a), Kristiina 
Ader (7a), Merilin Heinsoo 
(7b), Imbi Võrel (7b), An-
nely Sepp (11e), Karl Tiitson 
(12a), Heidi Carolina Mar-
tinsaari (11c), Mihkel Mil-
ler (12b), Martin Palm (11d), 
Aet Toose (11b), Marko Elli 
(10a), Mati Puss (12d), Tauri 
Mihklepp (11a), Helena Pi-
hel (12b), Seila Kastein (12a)

Parim tegelane spordis 
200�/06

1.-4.klasside parim – Priit 

Aavik (4b) 5.-9.klasside pa-
rim - Kaisa Silluste (5b); John 
Kaju (8a), Mihkel Tanila (8a), 
Lilli-Mai Rebel (9b)

10.-12.klasside parim – 
Raigo Kuusnõmm (11b); 
Alo Kauber (10e), Kristi Väli 
(12c), Kärt Karpovski (10e), 
Tõnis Juulik (12d)

Parim tegelane muusikas 
200�/06

5.-9.klasside parim – Tuu-
li Rand (9b); Hanna Martin-
son (6b), Linda Lapp (6a), 
Helena Pihlas (5b)

10.-12.klasside parim – 
Erko Niit (12b); Teele Viira 
(11a), Jane Vogt (12b), Pree-

üllatust. Rootsi laud olid 
kaetud delikatessidega, mis 
olid kahtlemata hinnalised. 
Meile pakuti jaanalinnuliha, 
kanaliha maapähkli teravas 
kastmes, maitsestatud ad-
ru, magusat kooki pähklite-
ga jm huvitavaid asju, mille 
nimedele ma lõpuks jälile ei 
jõudnudki. Maitseelamused 
olid viimase peale!

Hea maitse suus, istusi-
me jälle bussi ja asusime ko-
duteele. See oli jälle midagi 
teistmoodi meie hallis argi-
päevas ja rutiinses koolielus. 
Suured tänud korraldajatele 
ja kaasreisijatele!

Heidy C. Martinsaari, 
��A klassi õpilane, Pärlipäeval 

osalenu

dik Heinmaa (10c), Preedik 
Lemba (12b)

Algklasside tunnustatud 
õpetaja - Kati Haamer

Parim juhendaja aine-
olümpiaadidel - Malle Tii-
tson 

Parim juhendaja uuri-
mistöödel - Sirje Kereme 

Parim juhendaja ai-
neolümpiaadidel - Irja  
Truumaa

Renate Pihl, 
huvijuht

Kuressaare Gümnaasiumi pärlid 2006 - Janno Tilk, Riin Nõukas, Katrin Kiirend. Foto: Renate Pihl
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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:

Parim ainetundja 
200�/2006. �.klass:

Matemaatika - Risto Lil-
lemets 1B klass, eesti keel - 
Grete Kaal 1A klass, loodus-
õpetus - Anna – Maria Lest 
1B klass.

2.klass:

Matemaatika - Karmen 
Vikat 2B klass, eesti keel - 
Sigrid Palts 2B klass, loo-
dusõpetus - Kristel Sepp 2B 
klass.

�.klass:

Matemaatika - Karl-
Martin Lember 3A  klass, 
eesti keel - Annaliis Lehto 
3B  klass, loodusõpetus -  
Andreas Kalm 3B klass.

�.klass:

Matemaatika - Riin Nõu-
kas 4A  klass, eesti keel - 
Riin Nõukas 4A  klass, loo-
dusõpetus - Riin Nõukas 
4A  klass, inglise keel - Riin 
Nõukas 4A klass.

�.klass:

Matemaatika-Johanna 
Sepp 5A  klass, eesti keel - 
Sandra Tulk 5B  klass, ing-
lise keel - Johanna Sepp 5A 
klass .

6.klass:

Eesti keel - Loore Paist 
6B klass

Grete Pihl, 
algklasside a/k esimees

Teated
Tähelepanu Lennukirjandi 
preemiale kandideerijad!

Esitage enda tööd hilje-
malt 29. maiks õppealajuha-
tajale Maidu Varikule. Tööga 
kaasa lisage suletud ümbrik, 
kus on Teie kontaktandmed, 
töö varustage nn. kirjaniku-
nime või koodiga! Parima 
kirjandi valib direktsiooni 
poolt moodustatud žürii ja 
preemia antakse üle lõpuak-
tusel.

Marit Tarkin

Punase risti võistlustel läks hästi
Laupäeval, 13. mail 2006.a 

oli Kuressaare linna Tervise-
pargis   liikumas hulk õpila-
si esmaabipaunadega ja var-
das lehvis valge lipp punase 
ristiga.   Toimus   Punase Ris-
ti Seltsi ja meie kooli ühise 
üritusena rühmadevaheline 
võistlus esmaabi andmises.

Selle aasta võistlus oli ju-
ba 10. Võistlusele eelnes pi-
dulik avatseremoonia kooli 
aulas. Võistlejaid olid tervi-
tamas linnapea Urve Tiidus  
ja Maavalitsuse esindaja Ma-
dis Allik, samuti  Punase Risti 
Saaremaa Seltsi esimees, ase-
linnapea  Juhan Nemvalts ja 
meie kooli direktor Toomas 
Takkis. Väikese kontserdiga 
esinesid „Semiiri“ ja „Inspi-
ra“ tantsijad.

Peale esinemiste ja tänu-
kirjade jagamist kauaegsetele 
osalejatele ja toetajatele siir-
dusidki võistlejad Kuressaare 
Terviseparki oma teadmisi ja 
õpitut kontrollima.

Võistlema pääses iga koo-
li parim võistkond kolmes 

vanusegrupis (5.-6.kl. , 7.-8.kl 
ja 9.-12.kl.) Osavõtjaid oli sel-
lel aastal mõnevõrra vähem.  
Korraldajad ongi mõelnud 
teha sellisel kujul võistlusele 
tõsine „remont“ .

Võistluste tase on aga iga 
aastaga tõusnud ja võistkon-
nad on väga võrdsed.   Ka 
kohtunikena tegutsenud mee-
dikud tunnistasid, et raske oli 
hinnata nii võrdsete oskuste-
ga rühmi. Siinkohal peabki 
tunnustama kõikide juhen-
dajate tõhusat tööd ja soovi-
ma jõudu ka edaspidiseks.

Vanusegruppide kaupa 
olid tulemused sellised:

�.- 6. klassid

1.SÜG 78,5 p. 2. KG 76 p. 
Karl-Albert Kesküla, Eliis 
Pint, Fredi Pihlas, Endtrik 
Puntso, Oliver Mändla, Sten 
Rassel)

7.-8. klassid

1.SÜG 101,5 p. 2. KG 95,5 
p. (Rutt Tarus, Elina Kadaja, 
Kadi Ilmjärv, Riina Kuusk, 

Ulvar Vahter, Pirn)  3. Salme 
PK 85 p.

9.-�2. klassid

1. Tall. Westholmi Güm-
naasium 104 p.2. KG 96 p. 
(Kadri Kandima, Ele Pid-
mann, Markus Toon, Eve-
li Mihkelson, Reimo Tugi 3. 
SÜG 92,5 p. 4. Muhu PK 8 5 
p. 

Võistluse korraldajana  tä-
nan heade tulemuste eest kõi-
ki meie kooli võistlejaid ja ju-
hendajaid Pia Maidsaart, 
Kerli Tarkinit ja Liia Metsa.

Võistluste ladusa korral-
damise eest tänan kõiki toim-
kondasid ja õpetajaid  – Ursu-
la Rahnik, Renate Pihl, Taimi 
Aru, Inge Jalakas, Gert Lut-
ter, Heiko Kull, Tarmo Matt 
ning õpilasi- Kadi Sink, Ing-
rid Kajupank, Tiina Sõber ja 
ajmõõtjate rühma.

Sirje Metsküll, 
võistluste korraldaja

Ujumisvõistluste tulemused
Ujujatel hakkab hooaeg 

lõppema ja eelmisel näda-
lal toimusid ujulas mitmed 
võistlused.

Kuressaare linna 4. klassi-
de võistlustel tuli 4. klasside 
meistriks poistest  Priit Aa-
vik, kes ujus 25m vabalt ajaga 
15,22, kolmandaks tuli Karl-
Sten Suurna ja viiendaks Siim 
Pildre

Tüdrukutest läks esikoht 
SÜG- esindajale Juudit Siiba-
kule, teise koha sai Riin Nõu-
kas, 3.Heelika Aavik, 4. Aili 
Allas, 5.Kadri Laum ja 6.Liis 
Lepik

Klassidevahelises võistlu-
ses osales kuus võistkonda. 
Meie kooli neljandikud saa-
vutasid kaksikvõidu: 1.koht 

4b klass ja 2.koht  4a, kolman-
daks tuli SÜG-i 4a klass.

Kooli 3.klasside ujumis-
võistluste tulemused: Poisid 
1. Raul Kelder 2.Mait Erlen-
bach 3.Henri Lepik

Tüdrukud 1. Liisel Nelis 
2.Johanna Randmets 3.Hedi 
Kereme

Saare maakonna ujumi-
se  MV -l selgusid võitjad va-
litud  kolme distantsi kokku-
võttes 

 s.a. 95-97 P 1. Raul Kelder 
2. Mait Erlenbach 3.Henri Le-
pik T- 2.Riin Nõukas 3.Kätlin 
Mägi

s.a. 93-94 P 1.Roland Val-
gelin 3.Priit Aavik T 1. Kaisa 
Silluste 2.Laura Kuusk 3. Elii-
se Kõiv

s.a. 92-91 P 1.Mihkel Tani-
la 2.Stiven Schultz T  3. Kris-
tiina Krikun

s.a. 90-87 P 1.Andro Kuusk 
2.Ivar Maimjärv 3.Juhan Kolk 
T 1.Liina Silluste 2. Kairi Saar 
3. Kertu Saar

1.juunil Keilas toimuvate-
le EUL noorte  finaalvõistlus-
tele vabariigi 16 parema hul-
ka lunastasid pääsme meie 
koolist tublid ujujad Kaisa Sil-
luste, Priit Aavik, Triin Nõu-
kas, Roland Valgelin ja Mih-
kel Tanila

Enne suvepuhkusele jää-
mist 18. - 23. juunil ootab uju-
jaid ees veel spordi-ja puhke-
laager Mustjalas

Norma Helde, 
ujula juhataja

Lühidalt


