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Maakondlikul 6.klasside 

õpioskuste olümpiaadil saa-
vutatud III koha eest võist-
konna liikmeid (6a kl. Johan-
na Sepp; Eliise Kõiv; Kristiin 
Mets; Kristiina Avik; Kris-
ti Reinfeldt), võistkonna ju-
hendajat Ruth Jasminit ja te-
ma abilisi.

Koolitopil 2006 kooli 
esindanud õpilasi ja juhen-
dajat-õpetajat Kaarin Peeti.

Õpilaste sünnipäevad

Ann Suurhans 1A 25.10.
Mihkel Kangur 11C 25.10.
Dave Rooso 10E 25.10.
Kaarel Mäeots 8A 25.10.
Anette Turu 11C 26.10.
Anna Karakjan 1A 26.10.
Sanna-Marcelle Ots 2B 27.10.
Sandra Anisovets 11C 27.10.
Loore Pihlas 3B 27.10.
Sigrid Nahkur 12B 27.10.
Aare Tuulik 9C 28.10.
Kermo Rasva 6B 28.10.
Markus Undrest 11E 28.10.
Karina Pedanik 12E 28.10.
Ott Levisto 11F 28.10.
Erkki Põld 8B 28.10.
Maarja Saat 10B 28.10.
Janar Kolk 11A 29.10.
Triin Saare 11B 29.10.
Kristel Sepp 3B 30.10.
Kristjan Kiirend 9C 30.10.
Keidi Saks 8B 31.10.
Kerttu Mänd 10F 31.10.
Erki Elli 12A 31.10.
Karl-Sten Suurna 5A 31.10.
Hannes Nook 11F 31.10.
Ebe Link 10C 31.10.
Karl Muru 12B 31.10.
Riho Arva 10D 31.10.

Palju
õnne!

Lauluvõistluse tulemused

18.-19.okt. toimus meie 
koolis klassidevaheline oma-
loominguliste laulude võist-
lus, millest  osavõtt oli väga 
aktiivne- võistlemas oli 27 
klassi. Osa klasse  tuli väl-
ja täiesti endameisterdatud 
lauludega,  osad  kasutasid 
mõnda tuntud meloodiat ja 
kirjutasid sellele uue teksti. 
Esmakordselt sai laulud ka 
linti võetud ja CD-plaadile 

salvestatud, nii et huvilistel 
on võimalik neid kuulata.

Tulemused. Žürii an-
dis välja 7 eripreemiat: 2a,b 
muusikagrupp - väga tub-
li esituse preemia, 3b - roc-
ki eripreemia, 7b - väga hea 
muusika preemia H. Vats-
feldtile, 8a - “Päästerõnga” 
preemia E. Kadajale, 10a - 
“Inspira” eripreemia   kitar-
rist H. Põllule, 10b - kõige 

omaloomingulisema laulu 
preemia, 11b - parima laste-
laulu preemia.

Kohad 2.-6.kl.: 1. koht 3a, 
2. koht 5a, 3. koht 4a.

Kohad 7.-9.kl.: 1. koht 8b, 
2. koht 9c, 3. koht 7a.

Kohad 10.-12.kl.: 1. koht 
12c, 2.-3. koht 11a, 10d.

Mai Rand, 
korraldaja

KG Huvikool INSPIRA kut-
sub noori idamaiste võit-
luskunstide tenni:

Iaido - E 19.00, R 19.00. 
Ninjutsu - T 19.00, N 18.30. 
Gijimonkai karate-jutsu 
sportkarate - E 16.00, K 9.30. 
Treener Raivo Paasmaa, in-
fo 5203336. Treeningud KG 
võimlas.

Tiia Leppik, 
Inspira direktriss

Teated

Meeldetuletus gümnasistidele
Rõõm on tõdeda, et güm-

nasistide hulgas muutub üha 
populaarsemaks kooli mag-
netkaardi kasutamine sööklas 
maksekaardina. Annan veel 
kord teada, kuidas ja millal 
raha kaardile kantakse.

Selleks, et gümnaasiumi 
õpilane saaks sööklas toidu 
eest tasuda kooli magnetkaar-
diga, kannab lapsevanem ra-
ha KG Sihtasutuse arveldus-
arvele.

Ülekande summa suuru-
seks on arvestatud 400  kroo-

ni  kuus ehk  umbes 20 kroo-
ni päevas.

Raha kanda: KG Sihtasu-
tus a/a 10220012766018, mär-
gusõna:  õpilase nimi, klass ja 
isikukood.

Oluline on teada, et ra-
ha kantakse õpilase magnet-
kaardile iga kuu 1.- 3. kuu-
päevani.

Kaardilt raha kasutami-
se päevalimiit ei ole piira-
tud. Raha jääki oma kaardil 
on igal õpilasel võimalik ala-
ti kontrollida söökla kassas. 

Kuu lõpus kulutamata jäänud 
summa kandub edasi järgmi-
sesse kuusse, kuid õppeaasta 
lõpuks kaardile jäänud raha 
ei ole võimalik tagasi maksta 
ega kanda ettemaksuna järg-
misesse õppeaastasse. Seetõt-
tu on vaja jälgida, et raha jääk 
kaardil oleks õppeaasta lõp-
pedes ära kasutatud.

Maksa kaardiga!

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Foto: Gert Lutter
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Loodusteaduste nädal

Loodusteaduste ainenädal 
toimus 9. oktoobrist 13. ok-
toobrini.

Loodusteaduste näda-
la eesmärgiks oli pakkuda 
õpilastele lisaks ainetundi-
des õpetatavatele teadmiste-
le ja oskustele võimalust enda 
proovilepanekut veidi teist-
sugustes olukordades ning 
laiendada nende silmaringi.

Kuna koolimajas käivad ik-
ka veel remontitööd oli uudne 
ka see, et enamik üritusi toi-
mus õues ja sellist imekaunist 
sügist annab veel kaua mäle-
tada.

Kahtlemata oli seekord-
se ainenädala tipphetkeks 
“Päikesesüsteemi inimmude-
li loomine”, mille autoriks oli 
füüsikaõpetaja Olle Arak ja 
teostajateks 12B klassi õpila-
sed. Aitäh neile!

Üle mitme aasta korralda-
sime seekord jällegi fotokon-

kursi, sest koolis on nüüdseks 
olemas klaasvitriinid näituste 
korraldamiseks. Üles sai pan-
dud kõik toodud fotod ning 
seega eksponeerisime 257 pil-
ti. Eriline tänu algklasside 
õpilastele, kes väga aktiivselt 
oma pilte tõid. Kabinet 105 
juures on väljas ka professio-
naalsemad tööd õpetaja Hei-
ko Kullilt ning kab. 103 juures 
olevas vitriinis on eksponeeri-
tud füüsikaõpetaja Araku loo-
dusfotod. Näitus jääb avatuks 
I veerandi lõpuni ning siis 
saavad autorid oma fotod ka-
binetist 104 tagasi.

Näitusel olevaid fotosid 
oli võimalik ka vaatajaskon-
nal hinnata ning nüüd teeme 
siinkohal teatavaks ka ülekaa-
lukalt võitjaks osutunud foto 
autori, kelleks on 10A klassi 
õpilane Regiina Dolgopolaja.

Ainenädala raames püüd-
sime loodusaineid populari-

seerida kõigis kooliastmeis 
ning sellega seoses toimu-
sid viktoriinid ka algklassi-
des, kus samuti õpitakse loo-
dusõpetust. Küsimused neile 
koostasid ja viisid viktoriini 
ka läbi gümnaasiumi loodus-
suuna õpilased koos klassi-
õpetajatega.

Ülejäänud üritused on loo-
dusnädalatel juba traditsioo-
niks kujunenud ning leidnud 
koha õpilaste eelistuste hul-
gas. Lisame siia tulemuste 
kokkuvõtte (vaata tabelit all-
pool).

Võitjatega võtame ise 
ühendust ning preemiaretke 
aja Koigi rabasse anname koo-
liastmete üldvõitjatele teada 
kohe kui kuupäevad paigas.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

Klass Viktoriin Teatev. % üles. Koht
4A 4 6 6
4B 5.-6. 1 3.-4.
5A 1.-2. 4 1
5B 1.-2. 5 3.-4.
6A 5.-6. 2 5
6B 3. 3 2

7A 2.-3. 5 3
7B 4.-5. 1.-2. 2
8A 6.-7. 3 5
8B 6.-7. 6 6
8C 8. 7 7
9A 4.-5. 4 1 4
9B 1. 1.-2. 2 1
9C 2.-3. - - 8

Klass Viktoriin Teatev. % üles. Koht
10A 6.-10. 3.-4. 11 5
10B 1.-5. 1.-2. 8 1
10C - 5 4 7
10D 11.-12. - 14 14
10E 1.-5. 6. 10 3
10F 1.-5. - 7 8
11A 11.-12. - 1 10
11B 6.-10. 3.-4. 9 4
11C 1.-5. 1.-2. 13 2
11D 6.-10. - 6 11
11E 13. - 5 12
11F 1.-5. - 2 6
12A 6.-10. - 3 9
12B - - - -
12C 6.-10. - 12 13
12D - - - -
12E - - - -

12B klass koostas päikesesüsteemi inimmudeli. Foto: Olle Arak

Õpilaste teaduskonverents
Reedel, 27.oktoobril k. 

12.00 - 14.30 toimub KG aulas 
õpilaste teaduskonverents

Ettekanded

1. Teaduse populariseeri-
mine. Õpilaste teadustööde 
head ja vead. Terje Tuisk - SA 
Archimedes

2. 2006. a. õpilaste teadus-
tööde riikliku konkursi võitja-
te ettekanded:

Victor Alari - Gustav 
Adolfi Gümnaasium „Tuule-
lainete mõõtmine ja numbri-
line modelleerimine Küdema 
lahes”

Peeter Jürviste - Antsla 
Gümnaasium “Eesti põhikoo-
li lõpetajate keskkonnatead-
miste seos isiksuse huvide ja 
enesehinnangutega”

3. Kaidi Kuusk 10a “Õpi-
laste Teadusliku Ühingu su-
velaagrist ja preemiareisist 
Šveitsi”

4. Janno Tilk 8c õpilaste 
teadustööde konkursi pree-
miatöö “Ilmavaatlused ja -en-
nustused Kuressaares”

Järgneb vestlusring tea-
dustöö huvilistele.

Konverents on mõeldud 
eelkõige 10. klasside õpilas-
tele, osaleda võivad ka kõik 
need teadustöö huvilised, kel-
le tunniplaan seda võimal-
dab.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Kuressaare CITYKAS kut-
sub  30. okt. - 03. nov. toi-
muvasse  linnalaagrisse 
7-�3-aastasi tüdrukuid - 
poisse veetma lõbusalt ja 
sisukalt oma koolivaheae-
ga. 

• Laagrisse saab regist-
reerida 27.oktoobrini esmas-
päevast reedeni kella 13.00- 
19.00 telefonil 45 55802.  

• Kogunemine 30. ok-
toobril kell 11.00 Smuuli 
noortekeskuses J. Smuuli 13.

• Osavõtutasu 150.-, mil-
le saab tasuda esimese päeva 
hommikul kohapeal.

• Hinna sees viis päe-
va sisukat tegevust ja lõuna-
söök.

• Esmaspäev-spordi-
päev, teisipäev-  teatripäev, 
kolmapäev- meisterdamis-
päev, neljapäev- matkapäev, 
reede-lustipäev

Meeldivate kohtumisteni 
linnalaagris CITYKAS!

Maret Martinson, 
koolide sotsiaaltöötaja

Teated
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Ameerika päev KG’s
Oktoobrikuus on kõi-

gil KG õpilastel hea võima-
lus oma teadmisi Ameeri-
ka Ühendriikidest rikastada. 
6. oktoobril külastasid meie 
kooli USA Tallinna saatkonna 
pressi- ja kultuuriosakonna 
töötajad ja koolijuht Ameeri-
ka Ühendriikidest ning güm-
naasiumi õpilastel oli meel-
div võimalus kuulata loengut 
elust ja olust Michigani osa-
riigi  koolis. Saatkonna tööta-
jad tõid kaasa ka Ameerikat 
tutvustavaid materjale, mille-
ga on võimalik tutvuda kooli 
raamatukogus.

27. oktoober on  koolis 

Ameerika päev. Juba kolma-
päevast, 25. oktoobrist saab 
kooli koridorides tutvuda 
gümnaasiumi õpilaste grupi-
töödena valminud Ameerika 
erinevaid tahke tutvustava-
te posteritega. Ka on kõikides 
koridorides võimalik imetle-
da pilte Ameerika kaunima-
test paikadest.

3. ja 4. klasside õpilased 
saavad inglise keele tundides 
uusi teadmisi Ameerika koh-
ta ja arvutiklassis tutvuvad 
Ameerika saatkonna lastele-
hega. Kellel soovi, võib seda 
ka iseseisvalt teha – http://
estonia.usembassy.gov/

 Ka pannakse välja õpilas-
te poolt joonistatud Ameeri-
ka lipud. 

27. oktoobril kohtuvad 5. 
ja 6. klasside õpilased inimes-
tega, kes on Ameerikas ela-
nud, õppinud või sealt pärit. 
Õpilastega on lubanud koh-
tuda Inge Jalakas, Stacy Ash-
ford, Arik Kotowsky ja Karina 
Klais. Samuti on viiendikel, 
kuuendikel võimalik Inge Ja-
laka juhatusel õppida/lihvi-
da line-dance’i 27. oktoobril 
kell 11.45 – 2. korrusel, 12.45 
– 3. korrusel.

7. -9. klasside inglise kee-
le tundides pühendutakse 
Briti ja Ameerika inglise kee-
le erinevuste tuvastamisele ja 
kontrollitakse oma teadmi-

Kohtusime lasteraamatukogus 
lastekirjanik Kerttu Soansiga

Reedel, 20.oktoobril käi-
sid IIIb klass ja IVa klass las-
teraamatukogus kohtumas 
lastekirjanik Kerttu Soan-
siga. Lisaks meie lastele oli 
saalis veel üle maakonna 
raamatukogutöötajaid ja tei-
si huvilisi. Nii erineva pub-
liku kohta arvas kirjanik, 
et lapsed on ka täiskasva-
nud, ainult väikest kasvu. 
Seda meie lapsed ka tõesta-
sid arukate küsimuste esita-
misega. Küsimusele “Miks 
sa kunsti õppisid, kui tead-
sid, et Sinust saab kirjanik?”, 
arvas tema, et õppida võib 
ükskõik kelleks, kirjanikuks 
saab ikkagi, kui  seda tahad. 
Tänu laste küsimustele sai-
me ka teada, et tema ema on 
tuntud kirjanik Helvi Jüris-
son ja kirjanikuks tahtis ta 
saada vist sünnist saadik.

Olime ära teinud ka ko-
dutöö. Eelmisel päeval lu-
gesime klassis raamatut 
“Kruubi – Ruudi ja tema ini-
mesed”, mis on erakorde-
selt lõbus koeraraamat. Sai-
me teada, et see raamat on 
triloogia esimene raamat. 
Kruubi – Ruudi ehk koda-
nikunimega Rudolf on lühi-
karvaline taksikoer. Kruubi 
– Ruudi on algul perekon-
nas ainuke “laps”. Raama-
tu lõpus sünnib emale ja isa-

le pärislaps Olivia ja nüüd 
peab selle raamatu peatege-
lane hellitamisele tunda saa-
ma ka vastutustunde magu-
sat koormat.

Kirjaniku teine raamat 
”Olivia ja esimene maailm” 
räägib kõike seda, mida ühe-
le väikesele tüdrukule meel-
dib teha.

Triloogia kolmandas raa-
matus püüab kahelapseli-
seks kasvanud perekond 
hakkama saada nii ema sül-
leistumise eesõiguste jaga-
mise kui ka sellega, keda 
ema siiski rohkem armas-
tab.

Autor rõhutas kohtumi-
sel, et tema lapsed Olivia ja 
Sirel on ju mõlemad nii eri-
lised ja nii erinevad. Armas-
tusest enda laste vastu jättis 
ta raamatuid kirjutades las-
tele samad nimed, mis päris 

eluski.
Ja milline vahva kunstni-

ku töö! Urmas Viik on nelja 
lapse isa. Küllap sellepärast 
ka nii lastepärased illustrat-
sioonid.

Katkendeid ette lugedes 
ja vahepeal ka publikuga su-
heldes möödus tunnike kii-
relt. Loodan, et nii mõnelgi 
lapsel tekkis huvi lugeda te-
ma kirjutatud raamatuid.

Laste meelest oli muidu-
gi lahe see jutt, kus  “pissi-
le” asendati sõnaga “nr 1” ja 
“kakale” sõnaga “ nr2 . Laps 
võib vabalt üle bussi hüü-
da:” Ema, mul on kiire nr 
1”. Ema ei pea tegema min-
geid nägusid. Arva ära, mis 
on “0” ? Meie lapsed igata-
hes arvasid õigesti.

Reet Välisson, 
4A klassijuhataja

�.-6.kl.õpilased ja klassiju-
hatajad tänavad...

Õpetaja Eve Paomeest, 
kooli raamatukogu töötajaid 
ja KG gümnaasiumiklassi-
de õpilasi, kes reedel, 20.ok-
toobril meile toreda etteluge-
mispäeva korraldasid ja läbi 
viisid!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Üle-eestiline ettelugemis-
päev

Reedel, 20. oktoobril oli 
üleriigiline ettelugemispäev, 
mis on juba üsna vana tradit-
sioon - 13 aastat. Meie kool-
gi on seda päeva sama kaua 
tähistanud. Sel aasta oli või-
malus abiturientidel ehk siis 
meil, 12. klassi õpilastel, näi-
data oma suurepärast luge-
misoskust 1. kuni 6. klas-
si mudilastele. Kuna tänavu 
oli teemaks “Armas eesti las-
teraamat”, siis valitigi meile 
teoseid lastekirjanikelt Lei-
da Tigane, Leelo Tungal jne. 
Mulle väga meeldis seesu-
gune traditsioon, sest ta tõi 
vähekegi rõõmu igavasse ja 
halli sügispäeva ning oli to-
re kohtuda lastega, kellele 
olin õpetajate päevalgi tun-
di andnud. Loodan, et seda 
lugemispäeva jätkatakse ka 
järgmistel aastatel ning võib-
olla see innustab noori vei-
dike arvutimaailmast eema-
le hiilima ja otsima põnevust 
hoopis kirjandusest.

Reet Paakspuu, 
��A klass

Ettelugemispäev

Ettelugemispäev. Foto: Gert Lutter

si selles vallas. Infot leiab ka 
posteritelt ja raamatukogus 
välja pandud Ameerikat kä-
sitlevate materjalide hulgast.

Kuid peale USA käsitle-
mist inglise keele tundides, 
saavad õpilased osaleda ka 
Ameerikale pühendatud te-
maatilistel presentatsiooni-
del: 3. - 6. klassid – 9.45 (teine 
vahetund), 7. -9. klassid –  11. 
45 (neljas vahetund), 10.-12. 
klassid – 10.45 (kolmas vahe-
tund).

Seal kuuleb, näeb ja õpib 
Ameerikat paremini tundma, 
et see võimas riik ei jääks kät-
tesaamatuks unistuseks, vaid 
eeltöö oleks tehtud, kui kord 
sinna reisiks läheb.

Inglise keele õpetajad
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Saame tuttavaks Arikuga Ameerikast
Arvatavasti olete juba 

kõik märganud meie koolis 
ühte pruunisilmset naerata-
vat uut noormeest. Ja teist 
kõige uudishimulikumad 
teavad ka juba, et ta on Arik, 
kes on vahetusõpilane Texa-
sest. Kuid kõige uudishimu-
likumateks osutusime na-
gu alati meie, Sofia ja Liina, 
kes ühel vaiksel kolmapäeva 
õhtul otsustasid temalt veidi 
rohkem pärida. Mõtlesime, 
et ehk on teilgi  huvitav tea-
da lähemalt, mis see eksoo-
tiline noormees endast kuju-
tab.

Räägi meile, kuidas sa 
üldse siia sattusid?

Ma olin kuulnud RO-
TARY vahetusõpilaste prog-
rammist ning mõtlesin, et 
oleks hästi põnev ka ise ku-
hugi vahetusõpilaseks min-
na. Ning nii see vaikselt vee-
rema hakkaski…Ise ma riiki 
valida ei saanud, see otsus-
tati minu eest. Teadsin vaid 
seda, et satun Põhja-Euroo-
pa regiooni.

Kuidas praeguseni rahul 
oled?

Mulle meeldib siin vä-
ga! Mulle tundub praegu, et 
Eesti on väga hea valik. Ini-
mesed on sõbralikud ja siin 
on mõnusalt rahulik. Ka 
Tallinn on väga ilus! Samu-
ti meeldib mulle meri,eriti 
meeldejääv on saun!

Kas sa oma sõpru ja pere-

konda ei igatse?

Ikka igatsen, aga mitte 
väga palju! Ma saan nende-
ga suhelda küll, aga ajavahe 
on natukene häiriv!

Kas meie koolisüsteem 
erineb väga palju Ameeri-
ka koolisüsteemist? Milli-
sed on põhilised erinevu-
sed?

Ameerika ja Eesti kooli-
süsteemid erinevad teinetei-
sest suhteliselt suurel mää-
ral. USAs valib õpilane ise 
ained, kus käib. Ka ei ole tal 
seal kindlat klassi, vaid igas 
õppeaines oled erinevate ini-
mestega koos.

Kuidas Eesti toiduga har-
junud oled?

Minu meelest ei ole Ees-
ti toidul viga midagi. Kui-
gi pean tunnistama, et igat-
sen Mehhiko toitu. Mmmm..
tšilli!

Texases on vist üsna soe. 
Kas sa kunagi lund ka näi-
nud oled?

Kusjuures olen küll lund 
näinud. Meil on lund mä-
gedes. Ma olen kuulnud, et 
Eestis on suusatamine väga 
populaarne, seetõttu ootan 
ise ka suusatamist. Tundub, 
et talv tuleb lahe..

Millega sa sisustad oma 
vaba aega Eestis oleku 
ajal?

Tavalistel päevadel käin 

jalutamas, vaatan telekat või 
surfan internetis. Aga näda-
lavahetustel korraldatakse 
Eestis viibivatele vahetusõ-
pilastele igasuguseid põne-
vaid väljasõite ja koosviibi-
misi. Olen jõudnud peaaegu 
terve Eesti läbi sõita!

Kas kodus sul on mõni 
hobi?

Üldiselt tegelen paljude 
erinevate asjadega. Hetkel 
köidab mind kõige rohkem 
mägijalgrattasõit.

Mida plaanid teha/õppida 
peale keskkooli lõppu?

Tahan ikka ülikooli min-
na, näiteks olen mõelnud 
minna õppima rahvusvahe-
lisi suhteid. See tundub hu-
vitav olevat. Aga mul veel 
natukene aega on, nii et ju 
aeg näitab, kuhu edasi!;)

Suur aitäh sulle ning pal-
ju edu selleks kooliaastaks ja 
edaspidiseks!

Liina Reinart ja 
Sofia Hratkevitš, 12A klass

Foto: erakogu

Suur Teatriõhtu 2006 
peagi tulekul

Meeldetuletus! Osavõ-
tu  registreerimise viimane 
tähtaeg on 27. oktoober! Kes 
unustab, ei saa kahjuks osa-
leda!

Registreerimiseks saat-
ke palun kiri e-maili aadres-
sil marit@oesel.edu.ee mär-
gusõnaga Suur Teatriõhtu 
2006. Kirjas peab olema: 
etenduse pealkiri ja mär-
ge, mille ainetel on lavatükk 

valminud. Osatäitjate nimed 
ja nende rollinimed, instse-
neeringu lavastaja ning tin-
gimata klassinumber.

07. novembriks tuleb 
emakeele vaheruumi 302 
tuua ka truppide kavalehed 
– 12 eksemplari. Loe lisaks 
20.septembri Meie KG-st!

Marit Tarkin, 
korraldaja

Foto: Gert Lutter

Meie KG, 25. oktoober 2006
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Tulemas Kuressaare Gümnaasiumi 
12. kirjandusviktoriin 

16.-23. novembrini toi-
muvad KGs 12. kirjan-
duspäevad. 21. novembril 
kell 15.00 kooli aulas toi-
mub traditsiooniline kir-
jandusviktoriin, millest 
võtavad osa 1.-12. klassi 
õpilased ning direktsioo-
ni võistkond. Iga klass pa-
neb kokku neljaliikmelise 
võistkonna, mis tuleb re-
gistreerida 14. novembriks 
e-posti aadressil merle@
oesel.edu.ee. Kirja teema-
reale kirjutada märksõna 
kirjandusviktoriin, kirjas 
märkida ära klass ja osa-
levate õpilaste nimed. Kir-
jandusviktoriini läbivaks 
teemaks kõigile vanuse-
klassidele on muinasjutt, 
lisaks on igale vanuseklas-
sile valitud erinevatelt kir-
janikelt, kel selles õppe-
aastal juubel, kas teos või 
katkendid teosest. Nime-
kirjas on toodud teose 
pealkiri ja leheküljed, mis 
tuleb võistlejatel läbi luge-
da. Jõudu kõigile klasside-
le ja direktsioonile etteval-
mistustöös!

12. kirjanduspäevade 
viktoriini autorid ja teosed 
klasside kaupa

�. klass

1.„Aabits“ Kuus lugu: 
„P tähe lugu“ lk 54- 55; „V 
tähe lugu“ lk 56- 57; „H tä-
he lugu“ lk 60- 61; “Nae-
ris” (muinasjutt) lk 76- 77; 
“Mõistatusi” lk 80; “Mar-
dipäev” lk 82- 83

2.Silvi Väljal Teos “Jus-
sikese seitse sõpra”

�.-3. klass

1.Aino Pervik 75 Teo-
sest „Sookoll ja sisalik“ 
kolm lugu: „Sookoll“ lk 3-
4; „Täbar lugu“ lk 4-6; „Si-
salik“ lk 11-13

2.Henno Käo 65 Teos 
“Noorpagana lood”

3.Erika Esop 80 Teosest 
„Eesti lasteluule valimik 
II“ kolm luuletust: „Sõna“ 
lk 55; „Arad tondid“ lk 56; 
„Tähtis isik“ lk 59

4.Teema muinasjutt 
Teosest „Kodulugu II“ 
peatükk „Muinaslood“ lk 
3-8

4.-6. klass

1.Oskar Luts 120 Teo-
sest „Lastejutud“ kaks lu-
gu: „Parbujutt“ lk 89-91; 
„Pett ja Parbu“ lk 95-98

2.Jaan Rannap 75 Teo-
sest „Koolilood“ kolm lu-
gu: „Miks ma hommikuti 
kooli hilinen“ lk 395-398; 
„Kuidas me soodustasi-
me gripiviiruse levikut“ 
lk 429-434; „Miks me puu-
dusime füüsikatunnist“ lk 
472-502

3.Aino Pervik 75 Teo-
sest „Sookoll ja sisalik“ 
kolm lugu: „Sookoll“ lk 3-
4; „Täbar lugu“ lk 4-6; „Si-
salik“ lk 11-13

4.Henno Käo 65 Teo-
sest „Tondijutud“ üks lu-
gu „Troll nr 13“ lk 59-71

5.Teema muinasjutt 

Teosest „Kodulugu II“ 
peatükk „Muinaslood“ lk 
3-8

7.-9. klass

1.Jaan Rannap 75 Teo-
sest „Koolilood“ kolm lu-
gu: „Miks ma hommikuti 
kooli hilinen“ lk 395-398; 
„Kuidas me soodustasi-
me gripiviiruse levikut“ 
lk 429-434; „Miks me puu-
dusime füüsikatunnist“ lk 
472-502

2.Lilli Promet 85 Teo-
sest „Mänguveski“ kaks 
lugu: „Lamav tiiger“ lk 
131; „Guernica“ lk 133

3.Henno Käo 65 Teo-
sest „Tondijutud“ üks lu-
gu „Troll nr 13“ lk 59-71

4.Juhan Smuul 85 Teo-
sest „Eesti lühiproosavali-
mik II“ üks lugu: „Suvita-
jad“ lk 89-108

5.Teema muinasjutt 
Teosest „Regivärsist neti-
naljadeni“ peatükk „Mui-
nasjutt kaasajal“ lk 59-60

6.Kirjandusajakiri Värs-
ke Rõhk aprill 2006 nr 4

7.Postimehe lisa Arteri 
oktoobri numbrid

�0.-��. klass
1.Juhan Smuul 85 Teo-

sest „Eesti lühiproosavali-
mik II“ üks lugu: „Suvita-
jad“ lk 89-108

2.Betti Alver 100 Teo-
sest „Betti Alveri kogutud 
teosed I“ üls lugu: „Lugu 
valgest varesest“ lk 110-
138

3.Debora Vaarandi 90 
Ajakirjast Keel ja Kirjan-
dus 10/2006 artikkel „De-
bora ja vennad“ lk 777-783

4.Viivi Luik 60 Teosest 
„Eesti luuleantoloogia II“ 
viis luuletust: „Sügissere-
naad“ lk 259; „Teelemine-
ja 1 ja 2“ lk 263-264; „Lohu-
tus“ lk 265; „Olgu maailma 
rohud haljad“ lk 269; „Ini-
mese käsi liigub valgel le-
hel“ lk 286

5.Teema muinasjutt 
Teosest „Regivärsist neti-
naljadeni“ peatükk „Mui-
nasjutt kaasajal“ lk 59-60

6.Kirjandusajakiri Värs-
ke Rõhk aprill 2006 nr 4

7.Eesti Ekspressi lisa 
Areeni oktoobri numbrid

Merle Rekaya, 
kirjandusviktoriini korraldaja

Kirjandusviktoriin. Foto: Merle Rätsep

Meie KG, 25. oktoober 2006
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Leelo Laus (Leelo.Laus@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond  (evepa@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Kodu-uurimiskonverents Pärnus
13. oktoobril, reedel toi-

mus Pärnus paljude teis-
te konverentside seas ka 38. 
üle-eestiline koolinoorte ko-
du-uurijate konverents. Meie 
kooli olid esindamas Janno 
Tilk 8. klassist tööga „Ilma-
vaatlused, -võrdlused ja –en-
nustused Kuressaares (juuni 
– august 2005)“, 11-ndatest 
klassidest  Katrina Kaljus-
te- „Muhu naise rahvarii-
ded ja nende areng“, „Laim-
jala kultuurimaja“- Liis Tiit,  
Katri Hoogand „Suguvõsa 
uurimisest Valgete suguvõ-
sa näitel“, Jaana Kurgpõld ja 
Kristel Otsason „Mahepõllu-
majandus Saaremaal“ ning 
Sandra Sepp ja Meelika Pe-
äske uurimistööga „Enamle-
vinud nimed Kuressaares ja 
selle lähiümbruses“.

Hommikuse bussisõidu 
ajal oli paljudel veel uni sil-
mas ning oma voodi olnuks 

kõige kallim (nii nagu koo-
liski esimese tunni ajal), kuid 
praamisõit äratas üles viima-
segi unimütsi. Suvepealinna 
jõudnud pidime kõigepealt 
leidma Pärnu maavalitsuse, 
kus toimus konverentsi esi-
mene pool. Peale registree-
rimist oli planeeritud väike 
linnaekskursioon noorgiidi 
juhtimisel.

Keskpäeval algas ple-
naaristung: avasõnad lau-
sus Eesti Noorsootöö Kesku-
se kultuuriloo peaspetsialist 
proua Ene Luka. Sõna võt-
sid veel Pärnu linna hari-
dusnõunik proua Silvi Mu-
rulauk, Pärnu linnavolikogu 
esimees härra Ahti Kõo. Pi-
kema kõne pidas riigikogu 
riigikaitsekomisjoni aseesi-
mees, Kindral Johan Laido-
neri Seltsi esimees Trivimi 
Velliste, kes meenutas ke-
vadel lahkunud Saaremaal 

sündinud kirjameest, Muin-
suskaitse Seltsi auliiget Vol-
demar Millerit, koolinoorte 
kodu-uurimise eestvedajat. 
Järgnes varem Pärnu saa-
detud uurimistööde auta-
sustamine Eesti Noorsootöö 
Keskuse direktori härra Too-
mas Ponkini ning Ene Luka 
poolt. Meie koolist märgiti 
ära Katrina Kaljuste töö Mu-
hu rahvariietest ning Jaana 
Kurgpõllu ja Kristel Otsaso-
ni töö mahepõllumajandu-
sest Saaremaal.

Konverentsi teine osa toi-
mus Pärnu Ülejõe Gümnaa-
siumis, kus kõigepealt olid 
toredad kokad meie kõhu-
täitele mõelnud. Peale lõunat 
algas aga töö neljas erinevas 
sektsioonis, mis olid jaotatud 
järgmiselt: sündmus, saatus 
lugu; elu ja lugu; paik ja lu-
gu; kultuur ja lugu. Nii olid 
kõik samalaadsed ettekan-

Hei trummihuviline!
KG vilistlane Ranno 

Paukson on nõus õpetama 
huvilistele trummimängu.

Esimene kokkusaamine 
on peale koolivaheaega nel-
japäeval, 9.novembril 14.45 
muusika vaheruumis (ruum 
100). Tule kohale ja vaata mis 
saab!

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

Külas käisid koolijuhid
Reedel, 20.oktoobril kü-

lastasid meie kooli 28 Tar-
tumaa koolijuhti. Esindatud 
olid järgmiste koolide direk-
torid või nende asetäitjad: 
Rannu Keskkool, Konguta 
Kool, Melliste Kool, Sillaot-
sa Põhikool, Puhja Gümnaa-
sium, Elva Gümnaasium, 
Nõo Põhikool, Alatski-
vi Keskkool, Kambja Põhi-
kool, Luunja Keskkool, Vara 
Põhikool, Nõo Reaalgüm-
naasium, Võnnu Keskkool, 
Ülenurme Gümnaasium, 
Kammeri Kool, Ilmatsalu 
Põhikool, Kuuste Põhikool, 
Kõrveküla Põhikool, Mehi-
koorma Põhikool, Kolkja Põ-
hikool.

Kuressaare Gümnaasiu-
mi ja KG Sihtasutuse tööta-
jad tutvustasid nelja tunni 
vältel kooli ja selle tegemi-

si. Ettekannetega esinesid 
Renate Pihl, Ursula Rahnik, 
Maie Meius, Urve Aedma, 
Siivi Kaasik, Tiia Leppik, 
Leelo Laus, Pilvi Karu, Kaja 
Puck, Tiiu Smidt ja Anu Saa-
bas. Arvutisidega abistas et-
tekandjaid Arvi Tanila. Uju-
lat tutvustas Norma Helde.

Ringkäigul mööda kooli-
maja näidati külalistele eri-
nevaid kooliruume. Tänud 
ruumide eest vastutajate-
le või selle päeva õpetajate-
le. Auditooriumisse olid raa-
matukogu töötajad pannud 
tutvumiseks välja kooli toi-
metised.

Tänan kogu kooli rahvast 
abi ja koostöö eest!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja, päeva 

korraldaja

Programmi eTwinning ja 
Tiigrihüppe SA projekti-
ideede konkursil saavutas 
esikoha idee “Ühiskonna 
valupunktid ja positiivsed 
küljed”, mille esitas meie 
õpetaja Madli-Maria Niit.

Võidu eest on auhinnaks 
veebruarikuus reis Belgiasse 
Brüggesse programmi Sõp-
ruskoolid Euroopas/eTwin-
ning  aastakonverentsile.

Palju õnne!
Maidu Varik, 

õppealajuhataja

ded ühes klassis ning ei ol-
nud drastilisi hüppeid ühelt 
teemalt teisele, vaid sai võr-
relda oma tööd teistega. Et-
tekanded kuulatud olid kõik 
oodatud ühisesse kringlilau-
da, millele järgnes ühispildi 
tegemine.

Peale huvitavat kokku-
tulekut ühinesime oma koo-
li õpetajatega, kes tulid oma 
konverentsilt. Arvan, et oli 
väga sisukas, õpetlik ja tead-
misterohke päev. Tahaks 
veel öelda praegustele küm-
nendikele, kes murravad 
pead oma uurimistööde kal-
lal: nähke vaeva, sest asi on 
seda väärt, võib-olla on just 
Sinu töö see, mis osaleb 39. 
kodu-uurimiskonverentsil!

Jaana Kurgpõld, 
��A klass

Teated
Kolmapäeval, ��. oktoobril 
kell �8.00 on Raadio Kadi 
eetris järjekordne KG noor-
tesaade “Rendes-vouz”

Saate teemad: 

1. KG persoon on seekord 
õp Eve Paomees, kes valmis-
tas ette õpilasi 13. etteluge-
mispäevaks

2. Rügeni-reisist räägivad 
Heli  Vaher, Liiu Saat ja Maa-
rja Rojanok 12. klassist, 

3. juttu tuleb ekstreems-
pordist trialist, 

4. ettelugemispäeva jut-
te esitavad Greete Paaskivi 
2b, Mari tiirik ja Mari Metsa-
maa 12c nig Siim Rahnu 12a 
klassist

5. Saates kuulete KG 
omaloomingulise laulude 
võistlusel esitadud  lugusid 
7b, 10a, 10b ja 12c klassi esi-
tuses.

Merle Rekaya 
meediakursuse õpetaja

Teated


