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Lk. 1
Peeglisaal, tantsu-
saal, võimlemisklass- 
valige ise nimi! Lk. 3

Uuel aastal uued soo-
vid, aga mis jääb mee-
nutama möödunut? Lk. 4

Saalihoki karikatur-
niiril on juba keppegi 
katki mängitud.

Õpilaste sünnipäevad

Piret Paiste 12B 24.01.
Hendrik Hein 8B 24.01.
Laura Süld 11C 24.01.
Keith Meitern 1A 24.01.
Kristiina Purga 9B 25.01.
Kaisi Õispuu 10E 25.01.
Jan Torn 8C 25.01.
Katrin Eiert 11B 25.01.
Silver-Mikk Raik 10C 25.01.
Hindrik Usin 11C 26.01.
Kristina Sema 12B 26.01.
Kätlin Kajupank 11C 27.01.
Mari Lember 12E 27.01.
Ats Demant 12E 27.01.
Riinu Nurme 10A 27.01.
Kristiina Lazareva 10D 27.01.
Madis Einaste 9C 28.01.
Kristiina Muru 11F 28.01.
Janno Tilk 8C 28.01.
Mihkel Rand 9A 28.01.
Riin Maripuu 9B 28.01. 
Sandra Kruusik 2A 29.01.
Steven Nepper 6A 29.01.
Piret Ader 11E 29.01.
Priit Aavik 7B 29.01.
Ingel Kadarik 10B 29.01.
Liina Mets 11B 30.01.
Ingrid Pruunlep 2B 30.01.
Maris Magus 7A 30.01.
Joosep Rooso 10E 30.01.

Palju
õnne!

Teated
Tule KG’sse

NB! X klassi astumi-
seks täida avaldus KG ko-
dulehel  (sisseastumine).

Hannes Hanso Tiibetist
NB! Reedel, 26. jaanua-

ril k. 12.00 aulas  maail-
marändur Hannes Hanso 
jagab reisimuljeid ja näi-
tab filmi Tiibetist.

Reedel, 26. jaanuaril ala-
tes k. �3.00 arvutiklassis 
soovijatele elektroonili-
se muusika töötuba.

Juhendaja Juhan 
Vihterpal Eesti Muusika-
akadeemiast. 

Maidu Varik, 
õppelajuhataja

KG uus peeglisaal inspireerib...

Kauaoodatud tant-
suklass/võimlemisklass/
aeroobikasaal/peeglisaal - 
just täpselt nii palju on selle-
le ruumile erinevate inimes-
te poolt nimesid antud – on 
nüüd lõpuks valmis saanud! 
16. jaanuaril 2007 võis esi-
mene tantsutund alata – õn-
nelike nägudega tantsulap-
sed peeglite ees stange ääres 
rivis said oma esimese ko-
gemuse ja nägemuse päris 
klassikalise tantsu tunnist.  

Kõige erapooletum ruu-
mi nimetus võiks ikkagi olla 
peeglisaal, sest peale tantsu- 
ja aeroobikatundide, hakka-
vad seal toimuma ka ravi-
võimlemine, võitluskunstide 
treeningud, osalised keha-
lise kasvatuse ning füsiote-
rapeudi tunnid. Ruum on 
tõesti ilus, valgust täis ja ins-

pireeriv. Võib öelda, et kasu-
tamiskõlblikuks sai see ruum 
üsna õigel ajal, sest kohe-ko-
he on ju tulemas eelkõige 
tantsulaste poolt oodatud 
suurüritus Koolitants 2007, 
kuhu pääsemiseks tuleb kõ-
vasti trenni teha.  Sel aastal 
toimub maakondlik eelvoor 
9. veebruaril ning huvikoo-

list Inspira võtavad osa 3 va-
nuseastmes tantsulapsed. 
Hoiame neile pöialt ja looda-
me, et kõik tantsulapsed ka 
Pärnusse poolfinaali edasi 
saavad! Ning jõudu ja jaksu 
tantsulaste treenerile Kerstin 
Mandel`ile!

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja

2006. aasta Koolitantsu finaali pääses huvikoolist Inspira 7. - 9. kl. 
tantsugrupp Liis Ojasaare eestvedamisel. Foto: Gert Lutter

Foto: Arvi Tanila
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Mudilaskoori laululaager Valjalas. Dirigent Veikko Lehto korraldas mudilaskoor Ave-Sol-bemollile laagri koos 
Valjala Põhikooli mudilaskooriga. Me sõitsime bussiga Valjalga. Meile näidati toad, kus me magame ja saime seal  
endkenasti sisse seada. Siis algasid lauluproovid. Peale proove läksid lahti rahvastepall ja teatevõistlused, mis olid 
vahvad. Tore oli ka 3b tüdrukute korraldatud viktoriin ja filmide vaatamine. Kell kaksteist algas öörahu, mille ajal 
valvas dirigent Veikko 4b klassi lapsi pool ööd. Hommikul hakkasid uued proovid. Kui kell sai üks, läksid kõik bussi 
ja me pidime Valjala Põhikooliga hüvasti jätma. Kui kõik olid bussis, hakkasime sõitma KG poole, et lapsed saak-
sid oma kodudesse. Mirjam Tenno, 4B klass.

Uus konkurss õpetajatele
Kui möödunud aastal 

võistlesid õpetajad parima 
ainekaardi selgitamisel, siis 
sel aastal on välja mõeldud 
uus mõõdukatsumise ala.

Tänavune konkurss kan-
nab nime “Head nipid” ja 
kirja tuleks panna kõigi meie 
väärtuslikud kogemused  
seoses laste õpetamise ja kas-
vatamisega.

Konkursi juhend on 
õpetajate toas seinal ning  
ops- listis. 

Olge rõõmsad, auhind 
väärib pingutamist!

Töögrupp Pilvi, 
Piret, Veikko

Parimate  ainetundjate 
preemiareis

SA Ülikoolide Keskus 
Saaremaal korraldab esmas-
päeval 29. jaanuaril tutvu-
misreisi TTÜsse ja Tallinna 
Ülikooli maakonna keskkoo-
lide-gümnaasiumide 11.-12. 
kl. parematele reaal- ja loo-
dusainete tundjatele, kes 
plaanivad jätkata õpinguid 
TTÜS või Tallinna Ülikoolis.

KG õpilastele kuni 18 
kohta. Info Maidu Varikult.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja.

Ave Jõgi toimetajaveerus...
Ütle nüüd seda põh-

jamaa inimest! Oled juba 
vaikselt leppinud asjaolu-
ga, et ainukeseks lumeks 
ja talveks  sellel aastal jää-
vad need kolm päeva La-
pimaal (kuhu ma möödu-
nud koolivaheajal ühe väga 
vahva seltskonnaga, miksi-
tud kokku 11f, 9b, 11a,10f 
ja paarist preilist Vanalin-
na koolist sattusin), aga 
näe, lumi ja talv oma õiges 
olekus teevad ikka kõvasti 
rõõmu. Oleme siin ilmselt 
juba niimoodi program-
meeritud, et midagi olulist 
jääb puudu, kui talv vahe-
le jääks.....Loodame, et seda 
lund siis ka nii palju tuleb, 
et võib talverõõme nautida 
ja kaheksandikud oma suu-
salaagrist Rõuges  täit rõõ-
mu tunnevad ja et nii ne-
mad kui ka kogu ülejäänud 
koolipere eelolevaks keva-
deks „patareisid laadida“ 
saavad, eksamid ju kõigil 

ees.
Mõned päevad tagasi lu-

gesin kohalikust lehest Ela 
Tomsoni artiklit, milles ta 
meenutas tänuga oma aja-
looõpetajat selle eest, et ta 
oli valmis nendega jaga-
ma kõige paremat, mis tal 
pakkuda oli - teadmisi ja 
kogemusi ning mis kõige 
tähtsam, anda silmaringile 
avarust. Mind puudutas see 
artikkel väga isiklikult, sest 
ka minul on au olnud  Pär-
nu Ühisgümnaasiumis sel-
lesama ajalooõpetaja  tunnis 
õpilasena istuda ja osa saa-
da retkedest maailma kuns-
tiajalukku. Samas, olles ise 
õpetaja, tunnen muret sel-
le pärast, kas suudan oma 
õpilastele anda seda mää-
ramatut, mida raamatust 
ei loe ja mida ei saa puna-
se kastiga kokku tõmmata 
nagu tingimuslausete moo-
dustamise reeglit.

Sellel nädalal avaneb 

meile supervõimalus minna 
vaatama filmi meist enestest 
ja meie loost, laulvast revo-
lutsioonist. See sõnaühend 
on olnud meie huulil vii-
masel ajal rohkem kui ku-
nagi varem, sest meie prae-
gused gümnasistid, minu 
kallis 11f kaasa arvatud, on 
just sellesama laulva revo-
lutsiooni lapsed. Meie, täis-
kasvanud, mäletame vist 
küll veel neid sündmusi, 
nagu oleks kõik toimunud 
eile.... õpilastele aga soo-
vin, et kõik saaksid seda fil-
mi võtta väga isiklikult, sest 
ilmselt on see film sellest, 
miks me siin oleme, kuidas 
me kõik niimoodi oleme ja 
elame ja vihastame ja ar-
mastame ja mis meid kõige-
le vaatamata ühes hoiab.

Toredat nädalat kogu 
kooliperele!

Ave Jõgi, 
KG inglise keele õpetaja

Juht tänab
Tänan Inspira soliste ja 

nende juhendajaid P. Karu ja 
L. Lehtot osalemise eest saa-
tes “Aastad muusikas”.

Tänan toreda kontserdi 
eest Inspira muusikaringide 
laululapsi ja nende juhenda-
jaid H. Randa ja P. Karu.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juht

Kultuuripäevad 2007 tule-
kul!

13. Saaremaa Koolinoor-
te Kultuuripäevad toimuvad 
30.-31. märtsil ‘07 Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis.

Võimalik on osaleda an-
samblite, solistide, duettide, 
showtantsude, kunsti, bän-
dide ja näitemängude kate-
goorias.

Kultuuripäevade täpse-
ma juhendi leiate kooli ko-
duleheküljelt artiklite alt.

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Teated
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Uuel aastal uue hooga....

Seljataha on jäänud mõnus 
vaheldus õppetööle - pühade 
ja aastavahetuse aeg. Tuleb 
uuesti harjuda kooliskäimi-
sega. Nüüd, kui kaks nädalat 
on juba tublisti taas õpitud, 
on aeg mõelda aastavahetusel 
antud lubaduste (neid anna-
me me kõik) täitmisele, uute-
le tegemistele, eesmärkidele. 
Ning miks ka mitte heita veel 
kord pilku läinud, kuid kind-
lasti igaühe jaoks omamoo-
di tähtsasse ja meeldejäävasse 
aastasse. Esitasime meie koo-
lipere erinevatele liikmetele 
kaks esmapilgul lihtsat küsi-
must: Mis  läinud aastast kõi-
ge rohkem meelde jäi ja mis 
on uue aasta ootused-lootu-
sed? Kooliga seoses loomuli-
kult, kuidas siis muidu. Aga 
osutus, et pole need küsimu-
sed nii lihtsad midagi, kõiki 
panid mõtlema. Ning selgus 
veelkord, et kui palju on ini-
mesi, nii palju on ka erinevaid 
arvamusi...

Liiu �2A

1. Iga päev oli omaette  ko-
gemus. Aga tegelikult, ma ar-
van, et Saksamaa ja Veneetsia 
reis klassiga. 

2. Et 100 päeva ball tõm-
baks eksamieelset pinget ma-
ha.

Kristi 8B

1. Jõulupidu :)
2. Et tasemetöid ja eksa-

meid oleks tuleval aastal vä-
hem.

Loretta 4B
1. Paremad hinded olid 

läinud aastal.
2. Et kõigile meeldiks koo-

lis käia.

Margarita �0B
1. 9 klassi lõpetamine oli 

kõige meeldejäänum sünd-
mus.

2. Tahaks kümnendat klas-
si hästi lõpetada.

Markus 7B
1. Käisime klassiga kelgu-

tamas.
2. Üleminekueksameid ta-

han ilusti ära teha.

Rauno �0C
1. Lõpupidu...:)
2. Ei ole veel selle peale 

mõelnud, ju siis 10. klassi häs-
ti lõpetada.

Toomas Takkis, KG direktor
1. Eelmise aasta veebrua-

ris mul sündis lapselaps
2. Äkki sünnib veel üks 

lapselaps? Ah jaa, lund ta-
haks...

Eve Paomees, eesti keele 
õpetaja

1. Jõulupidu, osalemine 
projektis “Tantsud õpetajate-
ga”.

2. Kõige suurem lootus on, 
et kõik 12. klassid kirjutavad 
oma lõpukirjandeid edukalt.

Signe Vahkal, matemaatika-
õpetaja

1. 28. lend ehk minu E 
klass lõpetas KÕIK ilusasti 
gümnaasiumi.

2. Sedasama, et kõik lõpe-
tajad saaksid kenasti lõpeta-
tud ja ülikoolidesse sisse as-

tutud ja üldiselt saaksid elus 
ilusti hakkama. Seda ju kõik 
õpetajad tahavad.

Pia Maidsaar, kooli arst

1. Rebaste nädal. Esiteks 
enda isiklik lapsuke oli reba-
ne ja teiseks oli vähem õnne-
tusi ja vigastusi kui eelnevatel 
aastatel. Ju lapsed on leebe-
maks läinud.

2. Et aasta laabuks suju-
valt, et poleks pingeid, hai-
gusi, et kergemini läbi põe-
taks ikkagi tekkinud haigusi, 
et õpilastel hästi läheks...

Aire Pahapill, kooli turva-
töötaja

1. Sügisel tööle tulles oli 
koolimaja uus, ilus ja puhas.

2. Et lapsed ei lõhuks uut 
ilusat koolimaja!

Genadi Noa

1. Kõik sündmused on nii 
hägused ja laialivalguvad, et 
ei segune isegi üheks hägu-
seks pildiks mitte...

2. Tahan selle kooliga ju-
malaga jätta.

Maren Asumets

1. Väljasõit klassiga Hel-
singi-Stockholmi reisile.

2. Et minu klassil läheksid 
eksamid hästi.

Loodame, et kõigi lootu-
sed täituvad uuel aastal. Ilu-
sat, meeldejäävat, teguderoh-
ket ja ka inimlikult õnnelikku 
uut, 2007 aastat Teile kõigile, 
armas KG rahvas!!!

Sofia Hratkevitš, 
Liina Reinart, �2A klass

Kooli meistrivõistlused 
�0.-�2. klasside tütarlas-
tele korvpallis

Võistlusteks palun re-
gistreerida oma klassi tü-
tarlaste võistkond (vä-
hemalt 7 mängijat)  oma 
kehalise kasvatuse õpeta-
ja kaudu hiljemalt 26. jaa-
nuariks.

Mängude ajakava tea-
tatakse peale registreerimi-
se lõppemist  kooli  ajalehe 
kaudu ja osavõtvate  klassi-
de esindajatele kirjalikult.

Sirje Metsküll, 
võistluste peakohtunik

Loomisel uus töögrupp
Üleskutse mainekujun-

dushuvilistele! Loomisel on 
uus töögrupp Voldik, mille 
eesmärgiks on üheskoos väl-
ja töötada Kuressaare Güm-
naasiumit tutvustava vol-
diku kavand. Lähem info 
Renate Pihlalt.

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht 

Juht tänab
Tänan keemiaõpetaja 

Irja Truumaad ja tema õpi-
lasi eduka esinemise eest 
maakondlikul keemiao-
lümpiaadil.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

Tähelepanu, kellel on soo-
vi osta kappi

On võimalik soetada en-
dale isiklikud kapid raha 
eest: kapp nr. 5 - 800 kroo-
ni, kapp nr. 10 - 500 kroo-
ni, kapp nr. 101 - 350 kroo-
ni, kapp nr. 118 - 400 krooni, 
kapp nr. 119 - 350 krooni, 
kapp nr. 124 - 300 krooni, 
kapp nr. 127 - 350 krooni, 
kapp nr. 133 - 299 krooni, 
kapp nr. 145 - 300 krooni, 
kapp nr. 146 - 350 krooni, 
kapp nr. 198 - 400 krooni, 
kapp nr. 201 - 350 krooni, 
kapp nr. 202 - 300 krooni, 
kapp nr. 221 - 300 krooni. 
Soovidega pöörduda Ma-
ren Asumetsa poole kabi-
net 300.

Maren Asumets, 
klassijuhataja

Teated

Foto: Gert Lutter
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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.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

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:

Uued raamatud kooliraamatukogus
 Pao, Bruno Igal majakal 

oma tuli. – Raamat Jüri Suur-
hansust ja tema ajast.

Fortin, Francois. Sport 
täielik illustreeritud käsiraa-
mat. 

Ilves, Toomas Hendrik 
Eesti jõudmine. – Presidendi 
kõned ja kirjad aastaist 1986-
2006 

Kall, Toomas Rüütel rah-
va keeles ja meeles. 

Raig, Kulle Vikerkaare 
värvid. – Lennart Meri elu 
sõprade pilgu läbi 

Sweet, Waldo E Aeguma-
tud ladinakeelsed mõtteterad. – 
Harivad ja lõbustavad mõt-
teterad, mida saab kasutada 
ideede leidmiseks lõpukir-
jandis 

Rhodes, Pam Värvid hin-

gele. – Elujaatavaid ütlusi: 
raamat neile, kes soovivad, 
et igapäevaelus oleks huu-
morit ja tarkust

Dearlove, Des Äri Bill 
Gatesi moodi. – Maailma rik-
kama äriliidri 10 saladust

Crainer, Stuart Äri Jack 
Welchi moodi – Maailma suu-
rima kannapöörete kuninga 
10 saladust

Crainer, Stuart Äri Ru-
pert Murdochi moodi. – Maa-
ilma suurema tehingusõlmi-
ja 10 saladust

Merriden, Trevor Äri No-
kia moodi – Maailma kiireima 
arenguga ettevõtte edu sala-
dused 

Dearlove, Des Äri Ric-
hard Bransoni moodi. – Maail-
ma suurima kaubamärgiku-

ninga 10 saladust 
Harragan, Betty Lehan. 

Mängud, mida keegi pole teile 
kunagi õpetanud. - Korporat-
sioonipoliitika mängu reeg-
lid naistele

Vahvat lugemist noorema-
tele õpilastele                                                                                 

Valter, Edgar Pokuaabits. 
Pokulood Pokuraamat.                                                             

Jansson, Tove Muumi-
troll. Võlukübar Muumipa-
pa memuaarid Trollitalv                       

Parbus, Ivo.  Päkapikk 
Peetrikese lood. - Lugu sellest 
kuidas päkapikk Peetrike 
leiab kodu ja  sõbrad.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

�2. jaanuaril toimus KG-s  
7. - .8. klassi eesti keele 
maakondlik olümpiaad.

Tublid KG-lased olid 
7. klassis Linda Lapp 14.-
15. koht ja Merilin Nõgu 20. 
koht (juh. Heidi Truu), Helen  
Vatsfeldt 21. koht (juh. Eve 
Paomees); 8. klassis Johanna 
Toplaan 4.-5. koht ja Holger 
Kilumets 11. koht (juh. Mal-
le Tustit).

Merle Rekaya, 
eesti keele õpetaja

Lühidalt
Piret Saar ja Silval Vahkal 
maakonna „keemikute“  
esikolmikus 

Laupäeval, 20. jaanua-
ril 2007 toimus maakond-
lik keemiaolümpiaad 8-
12.klassidele. Osavõtjaid 
oli 8 klassis 8,  9. klassis  13, 
10.  klassis  8; 11.klassis 5 ja 
12. klassis  4. 

Meie kooli esindasid 
Jorgen Holm 8A klassist ja 
Aiki Hallik 8B klassist , Karl 
Kristjan Raik  ja Taavi So-
nets 9C klassist, Alan Väli , 
Rauno Rüütel ja Piret Saar 
9A klassist;  Silvar Vahkal 
10C klassist , Triinu Lomp 
ja Raul Silem 10B klassist, 
Marko Elli 11A klassist 

Paremad tulemused:   
Jorgen Holm (8A) IV koht, 
Piret Saar (9A) I  koht ; Sil-
var Vahkal II koht Karl 
Kristjan Raik (9C)  5. koht, 
Taavi Sonets (9C) 6. koht , 
Marko Elli (11A)  4. koht 

 Paremad olümpiaadi-
tööd saadetakse vabariikli-
kule komisjonile hindami-
seks, kui need on 8.klassis 
vähemalt 60 % (36p) ko-
gupunktidest, 9-12 klassis 
40% (24p) kogupunktidest. 
Meie õpilaste töödest  saa-
deti vabariiklikku komisjo-
ni edasi  kahe õpilase tööd. 

Palju tänu kõigile  tubli-
dele õpilastele. 

Irja Truumaa, 
KG keemiaõpetaja

KG I saalihoki karikaturniir
Meie koolis on juba 2005. 

aastast saalihoki mängimi-
seks varustus, aga esimese 
turniirini jõudsime 21. jaa-
nuaril 2007. Seega peaks et-
tevalmistus olema piisav, 
pooled kepidki juba kat-
ki mängitud. Esimesele tur-
niirile põhikooli vanemas 
astmes registreerus 6 võist-
konda, õigeks ajaks kohale 
jõudis neist viis. Kui esimes-
tes mängudes oli veel tun-
da vähest meeskonnatööd ja 
harjumatust terve saali ka-
sutamisega, siis mida mäng 
edasi, seda paremaks läks 
mängijatevaheline koostöö 
ja istumist trahvipingis tuli 
harvemini ette. Teistest pa-
remat söödumängu ja koos-
tööd väravate löömisel näita-
sid 7A ja 9A, kes on ka õhtuti 
harjutamas käinud. Üllatas 
aga 8C, kes 2-3 koha män-
gus suutis pisut liigselt ene-
sekindlaks muutunud 7A 

klassi üllatada ja tulemuse-
ga 5:2 võidu noppida. Oma 
värava suutis puhtana hoi-
da vaid 9A, alistades kiire ja 
jõulise mänguga oma vasta-
sed ( 2:0 7A, 9:0 8B, 7:0 8C ja 
3:0 9C). Oma osa andsid ka 
head väravavahid. Võitjate 
meeskonnas mängisid John 
Kaju, Mihkel Tanila, Jarmo 
Varik, Matis Oolup, Silver 
Mägi, Anders Põld, Siim Ki-
vi ja Lauri Lazarev.  Turnii-

ri parim väravakütt oli Mikk 
Varvas 8C 10 väravaga.

Turniiriga sai selgeks, et 
saalihoki on külma ja vih-
mase ilmaga parim spordite-
gevus ning meie võimla, kui 
muu kola välja vedada, kõl-
bab selleks mänguks küll.

Johannes Kaju, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Foto: Arvi Tanila


