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Lk. 2
Playback küttis kirgi 
ja loomulikult tekitas 
erinevaid arvamusi. Lk. 4

Tublid ujujad naa- 
sesid parima võimali-
ku saavutusega! Lk. 4

Vilistlaslugu- seekord 
saame tuttavaks Kaie 
Holmiga 8. lennust

Juht tänab
Tänan kõiki üleriigilisel 

solistide ja duettide konkur-
sil osalenud soliste ja nen-
de juhendajaid Pilvi Karu ja 
Laine Lehtot.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juht

Õpilaste sünnipäevad

Priidu Saart 4B 31.01.
Kristel Väin 10C 31.01.
Marius Nuut 10D 31.01.
Marek Laul 11A 01.02.
Kristiina Ader 8A 01.02.
Grete Kaal 2A 01.02.
Mari Pihel 11B 02.02.
Liis Poopuu 11D 02.02.
Sander Tamm 3A 02.02.
Kadri Kandima 12A 03.02.
Kerli Adamson 2A 03.02.
Sabine Suuster 7B 04.02.
Sofja Hratkevits 12A 04.02.
Mairi Kask 10F 05.02.
Maarja Timm 12C 05.02.
Adeele Rassel 9A 05.02.
Tiina Seppel 9B 05.02.
Helena Vaher 11B 06.02.
Liis Teresk 11F 06.02.
Kristo Koert 7A 06.02.
Liane Raidma 12D 06.02.

Töötajate sünnipäevad

Raina Tiidovee 31.01
Terje Vinn 01.02.*
Iris Leier 03.02.*
Ene Riis 03.02

Palju
õnne!

Tänan füüsikaõpetajaid 
Hilja Metsmaad ja Olle Ara-
kut maakonna füüsikaolüm-
piaadi meeldiva korralduse 
ning nende juhendatud õpi-
lasi südika esinemise eest 
olümpiaadil.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

Kuressaare Gümnaasiumi  
8. klassid sõidavad Rõugesse
“Kui jõudsin esimese las-
kumise juurde, läksid mul 
silmad suureks. See las-
kumine oli nii pikk ja nii 
järsk. Enne alla minemist 
hakkasin ma kõhklema, 
kuid ikkagi suundusin alla. 
Pisarad voolasid, jalad vä-
risesid, süda peksis sees 
- nii tundsin end laskumi-
se ajal. Kui alla jõudsin, oli 
uhke tunne, sest ma suut-
sin ikkagi püsti jääda.”

Selline oli ühe õpila-
se elamus aasta tagasi toi-
munud 8. klasside suusa- ja 
õppelaagrist. Eelmisel õp-
peaastal käivitus kooli me-
toodikanõukoguga koostöös 
projekt, mille näol pakutak-
se 8. klasside õpilastele või-
malus tervelt nädal aega va-
heldust rutiinsest õppetööst 
õpikeskkonna muutmise lä-
bi. Tänu 2006. aastal toimu-
nud projekti kordaminekule, 
asjaosaliste positiivsele taga-
sisidele ning koostöövalmi-
tele Rõuge põhikooli inimes-
tele, on meie kool otustanud 
seda projekti jätkata ka sel 
õppeaastal. Lõuna-Eestisse 
Rõugesse laagrisse sõidab 
seekord 70 õpilast ning 10 
õpetajat. Sõit algab 5. veeb-
ruari varahommikul ning ta-
gasi jõutakse 9. veebruari hi-
lisõhtul.

Suusa- ja õppelaager si-
saldab endas nii aktiivõppe 
meetoditel põhinevat õppe-

tööd kui ka suusasporti ning 
sisustatud vaba aega koos 
Rõuge põhikooli samas eas 
õpilastega. Laagri hommiku-
poolikutel tegeldakse väik-
semates rühmades meie ai-
neõpetajate poolt koostatud 
õppetööga seotud ülesan-
nete lahendamisega. Pärast-
lõunased tunnid jäävad suu-
saspordiga tegelemiseks. 

Suusatunnid võetakse 
kõik videolindile ning päe-
va lõpus tehakse kokkuvõ-
te, kus arutatakse läbi õpi-
tud tehnika, selle vead ning 
vigade parandus. 

Vabal ajal pakutakse 
Rõuge põhikooliga koostöös 
õpilastele võimalusi tegele-
da käsitööga, tutvuta kohali-
ku eluoluga ja noortega.

Projekti toetavad Ku-
ressaare Linnavalitsus, 
Saaremaa Kultuurkapita-
li Ekspertgrupp ning Ha-
sartmängumaksu Nõukogu. 
Saaremaa Laevakomani toe-
tab praamiüleveo soodustu-
sega.

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja

Foto: Renate Pihl

Vabariikliku emakeele-
olümpiaadi I voorus osale-
vaid õpilasi ja nende juhen-
dajaid. 

Eve Paomees,  
eesti keele  osakonna 

juhataja
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Toimetajaveerus

Merle Rekaya
Möödunud nädalavahe-

tusega tuli lõpuks ka aeg, kus 
viimased paar kuud meid 
„rõõmustanud“ + 8 kraadi-
ne temperatuur asendus -
10 kraadisega, tuues kaasa 
korraliku paksu lumevaiba 
– sellise, nagu mäletan oma 
kooliaegadest. Sellise, mis te-
kitab tahtmise kõik asjalikud 
tööd-tegemised kõrvale hei-
ta ja minna loodusesse, vaa-
data lumega kaetud kõrgeid 
puid ja madalaid põõsaid, 
ning tunda ennast lihtsalt 
õnnelikuna. Igapäevane elu 
pakub tegelikult päris palju 
neid hetki, mil olla rõõmus, 
tuleb need lihtsalt ära tunda 
ja endasse lubada.

Lisaks muinasjututalve-
le oli eelmises nädalas minu 
jaoks olemas sündmus, mis 
äratas sügavas sisemuses ui-
nunud tundeid – film „Lau-
lev revolutsioon“. 

Filmi põhisündmustik 
keskendus minu keskkoo-
li ja ülikooliaastatele, tuues 
meelde murdepunkti minu 
elus, kus hakkasin mõistma, 
et nähtusi elus saab ja peab-
ki vaatama erinevatest vaa-
tepunktidest. Kui inimesed 
meenutasid filmis sündmu-
si, jutustasid oma peretra-
ditsioonidest, meenus mulle 
vanaisa, kes põlise põllume-
hena ja erinevad võimud üle-
elanuna oli väga ettevaatlik 
mees sõnades – mäletan ai-
nult lauset, et eesti aja elu oli 
hea. 

Hirvepargi koosolekul 
väljaöeldud mõtteid kuulasi-
me koos „Ameerika häälest“ 
ja mina kahtlesin kõiges. Va-
naisa ütles ainult, et kõik öel-
du on tõene. See hetk õpetas 
mind mõtlema elunähtuste 
üle sügavamalt, juurdlema 
sündmuste tähenduse üle, 
mitte võtma kõike ühetä-
henduslikult ja iseenda jaoks 
olulisi hetki tähtsustama.

Tänases päevas rõõ-
mustab mind kõige rohkem 
kaaslaste siiras olemine ja 
naeratus, võimalus mõtte-
kaaslastega koos istudes rää-
kida meile olulistest asjadest, 
aeg iseendaga, kui naudin 
head juturaamatut ja loomu-
likult mõnus pakaseline val-
ge talveilm, mis lausa kutsub 
suuskadele.

Selgusid Playback 2007 võitjad
Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilased esitasid eelmisel 
teisipäeval ja kolmapäeval 
vahetundide ajal koolira-
havale hullutavaid etteas-
teid kuulsatelt staaridelt. 
Millised etteasted olid aga 
parimad ja milliseid emot-
sioone Playback tekitas?

1.-3. klasside parimaks 
osutusid 1b klassi Nexuse 
jäljendajad Carmen Verho-
vit, Kateriine Püüa, Steelia 
Suuster. „Lugu iseenesest oli 
teemakohane („Suveks tant-
sime talve“), arvatavasti oli 
ka see põhjuseks, miks lu-
gu žürii lemmikuks osutus. 
Tüdrukud oli vahvad“

4.-6. klasside parimad 
olid 6b „Fame`i“ jäljendajad 
ja 4b Gnarbs Barkly „Crazy“ 
matkijad koosseisus Santa-
Lotta Seppel, Joanna Kajak, 
Sissel-Maria Mägi, Liisel Ne-
lis. „6b etteaste lõi tõepoolest 
pahviks oma massiga. Laval 
oli ligi 16 õpilast ja muidu-
gi fantastiline Kristiine. Et-
teastes oli tulevärki, särtsu 
ja kes on „Fame’i“ näinud, 
see teab, et äratundmismo-
ment oli tuntav. 4B „Grazy“ 
oli meeldiv ja korralikult et-
te valmistatud ja kaasakis-
kuv.“

Võistluspäeva teise poole 
žürii lemmikuks said 7b esi-
tuses Fergie „Fergalicious“ 
(Hanna Martinson, Anet Oll, 
Sabine Suuster, Kristi Ak-
siim, Elisabeth Välbe (kok-
ku 10 in)) ja 7a Spice Girls 
„Wannabe“ (Stina Silluste, 
Laura Laaster, Merilin Nõ-
gu, Linda Lapp, Eliis Pint) 
„7.- 9. klasside arvestuses oli 
küllaltki palju põnevaid te-
gijaid. Kindlasti jättis kus-
tumatu mulje 9a  versioon 
„Village people´ist“ - milli-
sed kostüümid, suurepära-
ne meekonnatöö, kuid žürii 
otsust see vist ei mõjutanud, 
sest konkurents 7. klassi-
de näol oli tugev. Koomili-
sena tundunud 9c „Öölap-
se“ esitusele lisas hõngu, et 
esinejad olid riietunud te-
maatiliseks ööks ja päevaks 
ning naisesitaja oli tegeli-

kult mees. Arvatavasti kõik 
teavad, et sellel üritusel po-
le mõtet „uinamuinat“ ja 
udutamist teha. Mõlemad 
7. klassid olid ette valmista-
nud terviklikud kavad, kus 
stseenid vahetusid põneva-
te tegevustega ja vaatajal oli 
mõnus jälgida ning ahheta-
da. Seega olid nad oma või-
tu väärt:)  Playback kujutab 
ju endast ikkagi tuntud ar-
tistide matkimist ja osaleja 
peab rõhku panema sellele, 
et tuua publikuni võimali-
kult täpne koopia originaa-
lesitusest. “ 

Gümnaasiumiosast sai-
pärjatud 10e remix „Ül-
latus“ (Kaia Jalakas, Tuu-
li Rand, Maris Tustit, Liisi 
Saksakulm, Kaisa Tooming, 
Mihkel Kiil, Gregor Kapsta, 
Karl Keerberg, Christo Klet-
tenberg, Karel Tasane). „Re-
mix oli energiast pulbitsev, 
tõelise power’iga ja väga 
tantsuline. Just selline vaa-
temänguline ja  tuntavate ar-
tistisugemetega.“ Väljavali-
tute seast leiab ka 12e klassi, 
kuna nemad oli nn. show-
mehed ja üllatasid üllata-
valt viimasena. 12e jäljendas 

tuntud suusamehest tehtud 
laulu ja järjekordselt oli la-
val 12. klasside selleaastane 
maskott – jõuluvana. Ise nad 
kommenteerisid oma etteas-
tet neile omase huumoriga. 
Taavi: “Kaunis tore üritus 
oli, tead, kena lastelastelegi 
rääkida! 

Kommenteerides veel tei-
si gümnaasiumiosa esinejad, 
võib välja tuua, et pikapeale 
hakkasid etteasted mõjuma 
liiga seksistlikult ja paljas 
ülakeha  mõjus juba  taus-
tapildina. Originaalselt olid 
lähenenud 12c ja 10d, ka 10a  
nauditav kõhutantsija. 

Viis pluss kõikidele esi-
nejatele. Juba järgmisel aas-
tal on plaanis korraldada 
reklaami jäljendamise play-
back.. 

Seniks jõudu ideede ko-
gumisel ning aitäh õhtujuh-
tidele Katrinale ja Liinale, 
ürituse koordinaatoritele Re-
natele ja Tarmole, fototeenu-
se osutajale Arvile ning žü-
riile koosseisus M. Varik, U. 
Rahnik, S. Kaasik, K. Mänd 
ja H. Ramst,  K. Peet.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

10E - Gümnaasiumiosa parim jäljendaja. Foto: Arvi Tanila
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Intervjuu Playback’i eel

Meie, Hanna ja Sabine, 
otsustasime intervjuueerida 
oma kolleege tantsusaalis, 
kellega oleme viimasel näda-
lal eriti tihedalt kokku puu-
tunud. Intervjueeritavad on 
SÜG-i 8b klassi noormehed  
Henri, Martin, Oliver ja Tau-
ri, kes olid nõus meelsasti 
rääkima eesootavast võistlu-
sest ehk  Playback’ist, mille 
heaks oleme kõik koos palju 
vaeva näinud. Samuti räägi-
vad nad natukene omaenda 
huvidest-tegemistest.

Mida arvate Playback’ist 
kui üritusest?

Tauri: Tegelikult on see 
meile täiesti uus kogemus.

Henri: Me pole varem 
sellisest üritusest osa võt-
nudki, sest meie koolis seda 
kahjuks ei toimu.

Kui palju olete trenni tei-
nud? Kas on olnud raske 
või kerge?

Martin: Oleme teinud 
trenni neli korda ja igakord 
umbes kolm ja pool tundi.

Oliver: Tahaksime teha 
rohkem trenni, aga vaba ae-
ga napib.

Henri:  Jah, õppimist an-
takse liiga palju.

Oliver: Kuigi tegelikult 
on meil olnud siin proovides 
väga lõbus.

Miks nõustusite osalema, 
kuigi te ei ole selleks üle-
üldse kohustatud?

Tauri: See on väga hea 
kogemus näiteks rakendada 
oma tantsuoskusi.

Martin: Lavakogemust 
saab ka juurde.

Mis te arvate, kuidas 
Playback’i võistlusel lä-
heb?

Oliver: Hästi läheb kind-
lasti!

Henri: Igaljuhul viima-
seks me küll ei jää.

Kuidas olete välja mõel-
dud tantsukavaga rahul?

Martin: Kava meeldib, 
kuigi me pole veel kõik kok-
ku tantsinud.

Tauri: Kuid esmamulje 
on hea. 

Mis huvialadega te muidu 
tegelete?

Oliver: Tegeleme kõik-
võimalike spordialade ja 
kulturismiga ka.

Martin: Ärgem unusta-
gem ka body pump jms.

Aga millega tegelete va-
bal ajal?

Martin: Niisma väljas 
tsillimisega.

Henri: Jalgpalli mängi-
me.

Tauri: Siiski oleme põhi-
liselt spordi juures.

Oliver: Arendame kehali-
si võimeid.

Martin: Õpime ka!

Playbackis teete te  
Fergiet, kuid missugune 
muusikastiil teile endale 
meeldib?

Oliver: Hip-hop kindlas-
ti.

Martin: r’n’b ka. 
Henri: MTV-d kuulan! 

(naer) 
Tauri: Mozartit ja klassi-

kat. 

Kui jutt juba muusika pea-
le läks, siis kas te ise ka 
muusikat teete?

Tauri: Enamik meist män-
givad kitarri või klaverit.

Kuid teil hinnetega koo-
lis on?

Martin: Kõik on puhtad 
viied!

Oliver: Või siis viied sa-
badega.

Tauri: Kuued plussid ka.
Aitäh teile, poisid, oli vä-

ga tore teid intervjueerida. 
Soovime teile omalt poolt ka 
edu ja õnne eesootaval võist-
lusel!

Hanna Martinson, 
Sabine Suuster, 

7B klass

7B esituses Fergie „Fergalicious“. Foto: Arvi Tanila

Gala de Cabaret
Saaremaa Ühisgümnaa-

siumi 11. klassid  kutsuvad 
huvilisi  2. veebruaril  kell 
18.30 kooli aulasse, kus toi-
mub 90. lennu kabaree-eten-
dus Gala de Cabaret! Pääse  30 
krooni.

Tuuli Trei, 
SÜG ��C klass

“Kool ja kodu” lastevane-
mate koosolek!

Lp. 9.klasside õpilased ja 
nende vanemad! Neljapäe-
val, 15.veebr. kell 18.00 toi-
mub kooli aulas õpilaste ja 
nende vanemate  kohtumine 
KG õppealajuhatajate Anu 
Saabase ja Maidu Varikuga.

Teema: 9. klassi lõpeta-
misest   ja edasiõppimise või-
malustest gümnaasiumis.

Kui esinejatele on eelne-
valt küsimusi, siis võib need 
saata e-posti aadressil sir-
jem@oesel.edu.ee

Sirje Metsküll, 
klassijuhataja

Vilistlased lõpukirjandist
Tähelepanu, abiturien-

did! Reedel, 16. veebrua-
ril esinevad teile KG 28. 
lennu vilistlased Helena Pi-
hel ja Mihkel Miller loen-
guga “Avameelselt lõ-
pukirjandist”. Algusaeg 
täpsustamisel. Küsimused, 
millele kindlasti vastust oo-
tate, võite saata eelnevalt 
maili-aadressile: mihkel.mil-
ler@mail.ee

Marit Tarkin, 
eesti keele ja kirjanduse 

õpetaja

Virgo Intacta
Kooli õpilaste oma aja-

leht Virgo Intacta ootab 1. 
veebruaril kokkusaamise-
le ajakirjandusest huvitatuid 
õpilasi. Saame kokku huvi-
juhtide ruumis (239) 14.45-
16.15

Laura-Liisa Perova, 
��C klass

Teated

�007. aasta vabariiklikul 
emakeeleolümpiaadil osa-
levad � KG gümnasisti:

Laura-Liisa Perova ja 
Kätlin Soon. Esimeseks voo-
ruks tuli esitada uurimis-
töö, mille põhjal selgitatak-
se II vooru pääsejad. Peame 
pöialt!

Emakeele AK
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Gümnasistide muljeid filmist 
“Laulev revolutsioon” 

Kolmapäevast 
kolmapäevani
“Kolmapäevast kolmapäe-
vani” on rubriik, mis soovi-
tab lugeda huvitavaid, hari-
vaid, humoorikaid ja elulisi 
artikleid ajakirjandusest.

Kooliraamatukokku on 
tellitud 9 ajalehte ja 25 ajakir-
ja, nii et lugemist ja praktilisi 
nõuandeid jätkub igale mait-
sele. Olete kõik oodatud kaa-
sa lööma! Kui keegi on mi-
dagi põnevat lugenud, siis 
andke teada toimetusele.

Terveks jääda on järjest 
raskem, kuid mitte võimatu. 
Mida teha, et terve olla? Va-
jalikke teadmisi ja nõu annab 
ajakiri “Üks”- terviseajaki-
ri tervetele. “Üks” kirjutab, 
kuidas olla ja jäädagi ter-
veks, soovitab lahedaid lii-
kumisvõimalusi, paljastab 
hea väljanägemise tagamaid 
ning jagab tervislikke retsep-
te nii ihule kui ka hingele.

“Hasartmänguri päe-
vik”.- Eesti Ekspress 25. jaan. 
2007, lk.A18-19 Mago Vaino 
pihib, kuidas temast sai ka-
siinosõltlane ning kuidas 
ta pahest suurte raskustega 
välja rabeles.

“Mustkunsti ajalugu”.- 
Hea Laps 2007, nr. 1, lk.15 
Siit leiad retsepti võlupuru 
valmistamiseks, mis on või-
meline läbi esemete tungi-
ma. Selgitatakse, kuidas ei 
tohi oma osavust kuritegeli-
kel eesmärkidel kasutada.

“Omamise vaev või ren-
diõnn?” Arvutimaailm 2006, 
detsember, lk.16-19 Arvuti-
te rentimise plussid ja mii-
nused.

“Paul Gauguini maali-
detagune revolutsioon”.- 
Akadeemia 2006 nr.8,lk.1651-
1674; See on artikkel  
kurioossema maalikunstni-
ku Paul Gauguini tavatust 
reisist Tahitile. Olles pääse-
nud kõigest, mis on kunstlik, 
kokkuleppeline ja kombeko-
hane, sisenes ta tõesse ja loo-
dusesse.Gauguinilt on teada 
ütlus: “Mina ei kuulu nende 
hulka, kes elu halvustavad. 
Inimene kogeb kannatusi, 
ent samuti ka rõõmu ning 
kui tahes pisikesed need rõõ-
mud on olnud, just nende lä-
bi jääb elu talle meelde.”

Maren Aaviste ja 
Urve Aedma raamatukogust

Esmaspäeval ja neljapäe-
val käisid KG õpetajad ja 
õpilased Kuressaare Linna-
teatris dokfilmi „Laulev re-
volutsioon“ ühiskülastusel.  

Gümnasistide muljeid 
nähtust:

• Algselt, kui sunniti kin-
no seda filmi vaatama mine-
ma, arvasin, et see on järje-
kordne jaburdus. Aga pean 
tunnistama, et ma eksisin. 
Pärast filmi oli kuidagi teist-
sugune tunne. Nagu palju 
vabam. Mind haarasid selli-
sed emotsioonid, et kui oleks 
vaja olnud enda riiki kaitsta, 
ei oleks ma hetkegi kahel-
nud. Raigo

• Pärast filmi jäi mul uh-
ke tunne ja isegi Savisaarde 
hakkasin suhtuma paremini 
kui enne.  Tanel

• Olen laulva revolut-
siooni laps, sündisin 1988. 
aastal. Tunded, mis mind 
valdasid peale filmi, on sõ-
nadega kirjeldamatud. Triin

• Meelde jäi, kuidas ühel 

vanahärral laulukaare all; 
Mu isamaa on minu arm“ 
lauldes pisarad silma tulid. 
Selline vaatepilt on imetlus-
väärne! Marja

• Kui sel suvel laulukaa-
re alla laulma lähen, mõtlen 
kindlasti palju rohkem sel-
lele, kui suurt rolli see Ees-
ti ajaloos ja vabaduses män-
gis. Sten

• Film tõestas, et eestlas-
tes on säilinud väärikus ja 
uhkus. Priit

• Minul tekkisid mitmel 
korral külmavärinad, kuul-
des ismaaliste kõnede kat-
kendeid. Kuldar

• Olen uhke, et kuulun 
nii võimsa saavutuse saavu-
tanud rahva ehk eesti rahva 
hulka – eestlane olla on uhke 
ja hää! Taavi

• Meil, eestlastel, on mi-
da hinnata ja hoida. Meil on 
vabadus ja kodu. Koit

• Kui habras on meie va-
badus, toimub ju just prae-
gugi Eesti autoriteedi õõnes-

tamine Pronkssõduri sildi 
all. Mihkel

• Astudes pärast filmi 
teatrimajast välja ning asu-
des koduteele, panin äkitselt 
tähele, kuidas taevas, mis oli 
ühtlaselt helesinine hajuva-
te valgete pilvetriipudega, 
ja õhtupäike, mis kumas üle 
linna vanade majade, tekitas 
tunde – kui hea on vabadus. 
Margus

• Pärast filmi läksime me 
lauldes Kuressaare Linna-
teatrist ära - lauludeks mui-
dugi needsamad filmis kõla-
nud lood. Kristiina

• Eestlased on alati ol-
nud rahulik rahvas. Seda 
tõestas ka filmis nähtud seik, 
kus interrindel pärast Toom-
pea ründamist lihtsalt lah-
kuda lasti. Eestlaste ühtsus 
oli imetlusväärne! Marju

• Kindlasti lähen filmi 
veelkord vaatama!

Muljeid kogus Merle Rekaya, 
valiku lehele tegi Marit Tarkin

Kuressaare Gümnaasium võidukas 
EKSL ujumisvõistlustel 

Reedel Vinni-Pajustes toi-
munud Eesti Koolispordiliidu 
ujumisvõistlustel saavutas meie 
kooli võistkond kolmandat aas-
tat järjest peavõidu ja suure ka-
rika. 

Statistikat tehes: oleme nen-
del võistlustel osalenud algus-
aastatest peale s.o.12 aastat. 
Kaheksal korral oleme olnud 
vabariigi koolide hulgas üld-
võitjad ja neljal aastal jäänud 
teiseks.

Võistkonnas  pidi lapsi ole-
ma esindatud igast klassikomp-
lektist ja komplekteeritud kõik 
alad .  Võidu tagas meie kooli 
ujujate ühtlane esinemine.  

Individuaalselt võitis hõbe-
medali 8-9 kl. arvestuses Mih-
kel Tanila isikliku rekordiga 
50m vabaltujumises  26,81. Priit 
Aavik võitis 1-5 kl. arvestuses 
hõbemedali 50m seliliujumises 
ja Roland Valgelin 7-8 kl. arves-
tuses pronksmedali 50m selili-
ujumises

Tüdrukute võistkond võitis 
koolide vahelise teateujumise. 
Poistel kahjuks start ebaõnnes-
tus, kuid vaatamata sellele tuli 
üldvõit. Kuldmedalitega  auta-
sustati tervet võistkonda. Võist-
konda kuulusid veel Kaisa Sil-
luste,  Kertu Saar, Eliise Kõiv, 

Laura Kuusk, Riin Nõukas, 
Marten Truu,  Stiven Schultz, 
Kevin Schultz, Mait Erlenbach.

Võidule aitas kaasa ka kind-
lasti meie tubli ergutuskoor. 

Norma Helde, 
ujula juhataja

Foto: Arvi Tanila
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Kaie Holm, meie kooli 8. lennu vilistlane
Saame tuttavaks:
Kaie Holm on Tallinna 

Keskraamatukogu direktor 
alates veebruarist 1998

Töötajate arv: 170
Eelarve (2006): 36, 1 milj
Tallinna Keskraamatuko-

gu korraldab raamatukogu-
teenust Tallinna linnas Kesk-
raamatukogu osakondade ja 
19 haruraamatukogu kaudu 
• 2003 - ...   Tartu Ülikoo-
li Avatud Ülikool magist-
riõpe kultuurikorraldus  
• 1998 - 2002 Audentese Kõr-
gem Ärikool cum laude ärikor-
raldus-personalijuhtimine  
• 1988 - 1994   Tallin-
na Pedagoogikaülikool 
cum laude raamatukogun-
duse ja bibliograafia eri-
ala, lisaeriala - infotöötaja  
• 1975 - 1986 Kuressaare 2. 
Keskkool

Millise tee oled läbinud ja 
millised on olnud tähtsa-
mad verstapostid?

Kui minu mitte veel väga 
pikka elu teega võrrelda, siis 
vast üheks olulisimaks vers-
tapostiks võiks pidada otsust 
minna edasi õppima pärast 
seda, kui olin pärast kesk-
kooli lõpetamist kaks aastat 
Kuressaares töötanud. 

Tähtsaim, mille said kaa-
sa Kuressaare Gümnaa-
siumist?

Armastuse ja austuse 
raamatute ja lugemise vas-
tu; osaliselt on see muidugi 
pärit ka kodust. Kuid nüüd 
takkajärgi vaadates tundub, 
et õpetajad oleksid võinud 
enam meie lugemist suuna-
ta, et me „Polgu poja” kõrval 
ka tõeliselt olulist ja väärtus-
likku oleksime osanud üles 
leida, ja seda mitte ainult 
ilukirjanduse osas. Olen pi-
danud palju ülikooli ajal jär-
gi lugema, mida oleks või-
nud teha juba keskkooli ajal, 
ning kõike järgi lugeda pole 
jõudnudki. Aga eks selles oli 
süüd ka aeg, mil ma koolis 
õppisin, ehk siis Nõukogude 
Eesti 80ndatel. 

Milline õpilane olid  

koolis? 

Seda oskaksid õpetajad 
ja klassikaaslased paremini 
öelda. Arvan, et korralik õpi-
lane, peavalu ma õpetajate-
le ei põhjustanud; enam-vä-
hem edukas oma õpingutes, 
kuid üheski õppeaines mitte 
eriti silmapaistev; omajagu 
aktiivne ka nn tunnivälises 
tegevuses. Ma ei mäleta, et 
ma oleksin õppimisega eriti 
vaeva näinud ja mingit koo-
listressi küll ei olnud, nagu 
tänapäeval kurdetakse. Ise 
arvan takkajärgi, et ju ma 
olin jätnud õpetajatele ju-
ba alguses hea õpilase mul-
je ja kuna mul mingeid prob-
leeme ei olnud, siis lasin ma 
selle hea mulje najal kuida-
gi üsna kergesti liugu sinna 
kooli lõpuni välja.

Sind kõige rohkem mõju-
tanud või suunanud õpe-
tajad?

Tartu Ülikooli semioo-
tikaprofessor Peeter Torop 
on öelnud: „Õpetaja õpetab 
oma isiksusega ning kõlbe-
lise suhtumisega asjadesse. 
See tähendab, et konkreet-
set ainet õpetades õpetab 

õpetaja midagi veel, õpetab 
suhtumist.” Ka mina ei ta-
haks oma kooliaastatele ta-
gasi mõeldes esile tõsta õpe-
tajaid mingite konkreetsete 
teadmiste või oskuste edasi-
andmise eest, kuigi ka see on 
oluline. Selle „oma isiksuse-
ga õpetamise” eest tahan tä-
nada õpetaja Metsmaad.

Meenuta mõnd eredamat 
seika koolipõlvest.

Kui oma pinginaabri Ma-
ritiga kooliaastaid meenuta-
me, siis jutt läheb üsna sa-
geli  ühele põhikooliaegsele 
kevadise „pritsipeo” perioo-
dile, kus klassikaaslastega 
sai üha uusi pritsipudeleid 
ja –meetodeid leiutatud, et 
saaks ka tunnis õpetajatele 
märkamatult klassikaasla-
se märjaks kasta. Kõige nu-
tikama meetodi väljamõtle-
ja oli Tarmo, kellel oli pudel 
põues ja voolikuots pintsaku 
nööpaugust väljas, mis või-
maldas tema pingist möödu-
vat  klassiõde üllatada nii, et 
sel oli klassi ette jõudes nä-
gu märg. Katsu sa siis seal 
klassi ees korralikult vasta-
ta! Kogu see asi lõppes too-

kord vist mingite põrandate 
poonimisega.

Mis on elus veel tegemata, 
millest unistad? 

Mul on palju asju veel te-
gemata.

Oled Sa endaga kuna-
gi erakordselt rahule jää-
nud? 

Kui meie raamatuko-
gul läheb hästi ja meie raa-
matukogu lugejad on rahul 
ja meie raamatukoguhoid-
jad on oma tööga rahul, siis 
on ka mul põhjust rahul ol-
la. Ja õnneks ei ole need har-
vad hetked.

Mida tahaksid öelda KG 
kooliperele. 

Mul on hea meel, et õp-
pisin selle koolis. Loodan, et 
samamoodi saavad öelda ka 
tänased õpilased.

Suur tänu vastamast!  
Uusi kordaminekuid!

KG vilistlastoimetus

Vabariigi president annab Kaie Holmile üle Valgetähe V klassi teenetemärgi 22.02.2006. Foto: erakogu
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Ajalehte toetavad:

“Kalju”
Juba mitmendat nädalat 

on meil, KG õpetajail, olnud 
meeldiv võimalus puhata 
raskest vaimutööst üsnagi 
põneval moel – KG võimla 
ronimsseinal nn ämblikme-
he või -naisena. See füüsi-
list vormi ja loogilist mõtle-
mist arendav spordiala on 
röövinud meilt nii mitmedki 
üleliigsed kilod ja süstinud 
meisse enneolematut ener-
giat. 

Reedel, 26. jaanuaril kell 
18.40 võtsimegi vastu plaa-
ni asutada lähiajal päris oma 
ronimisklubi „Kalju“. Idee 
eestvedajad on meie oma 
kooli sportlikud õpetajad Pi-
ret, Merle R., Johannes ja al-
lakirjutanu. Hoiame teid ro-
nimisuudistega kursis Meie 
KG ja kooli kodulehe kau-
du!

Eve Paomees, 
ronimishuviline

10C tutvus politseitööga linnas
18. jaanuaril käisime oma 

klassi poiste ja tüdrukutega 
Kuressaare politseijaoskon-
nas. 

Seal võtsid meid vastu 
Meelis Juhandi, Maret Mets-
maa ja Matis Sikk. Kõigepealt 
näidati meile arestikambreid 
ja kainenemiskambrit. Need 
nägid välja sellised, et sin-
na küll omal nahal sattuda 
ei tahaks. Kogu pilti ilmes-
tas ka tülgastav lõhn, mis oli 
endistest elanikest jäänud. 
Meile tutvustati ka jaoskon-
na valvelauda, kus võetak-
se vastu kõnesid ja suhel-
dakse patrullidega. Samuti 
võetakse seal vastu jaoskon-
na eesukse kõrvalt kaame-
rast tehtavaid videokõnesid. 
Valvelaud on hästi kaitstud 
nagu ka arestikambrid tuge-
vate uste ja kuulikindla klaa-
siga. Arestikambrist pääseb 

ka relvahoidlasse, kuid selle 
ruumi tugevat ja lukustatud 
ust meile ei avatud. 

Seejärel juhatati meid tei-
sel korrusel asuvasse saali, 
kus peamiselt noortega te-
gelev Maret Metsmaa pidas 
meile põhjaliku loengu polit-
sei tegemistest. Pärast enda 
juttu kutsus ta kohale Kal-
vi Metsmaa, kes rääkis mei-
le kriminaalpolitsei tööst. 
Kalvi on vaneminspektor, 
kes koos uurija ehk menet-
lejaga käib kuriteopaikadel 
ning aitab uurimise protses-
si kiirendada jälgede ajami-
sega. Kalvi tutvustas meile 
oma kohvrit, millega ta kuri-
teopaikadel käib. Seal oli eri-
nevaid pulbreid jälgede tu-
vastamiseks, kummikindad, 
vahendid jalajälgede fiksee-
rimiseks ja palju muud hu-
vitavat. 

Pärast huvitavat vestlust 
Mareti ja Kalviga suundu-
sime jaoskonna sisehoovile, 
kus seisab kogu Kuressaare 
jaoskonna masinapark. Mee-
lis Juhandi tutvustas meile 
politsei sõiduautot Nissan 
ja näitas meile selle tehnikat. 
Autos on arvuti, mille abil 
saab politsei hankida kiirelt 
infot näiteks isikute ja sõi-
dukite kohta. Samuti töötab 
pardaarvutis ka GPS süs-
teem, mille abil saab sünd-
muskohtadele kiiremini ko-
hale jõuda. 

Täname Kuressaare po-
litseijaoskonda ja meeldi-
vaid töötajaid sõbraliku vas-
tuvõtu eest!

Silver-Mikk Raik, 
�0C klass

Foto: Piret Paomees 

Algklasside solistide laulu-
võistlus 

Reedel, 2. veebruaril al-
gusega kell 18.00 toimub KG 
aulas järjekordne traditsioo-
niline algklasside solistide 
lauluvõistlus.

Osaleb ligi 35 noort Ku-
ressaare Gümnaasiumi lau-
lulast 1.-4.klassini. Võistluse 
lõpuks selgitatakse lisaks eri-
preemiatele välja 3 parimat 
nii 1.-2.kl. kui  3.-4.kl. vanu-
serühmas ning kogu võistlu-
se parim - Grand Prix`i oma-
nik. Üritus on tasuta  ning 
publikuks on oodatud nii 
suured kui ka väikesed muu-
sikahuvilised.

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Vabariigi parimad solistid 
selgunud

26.-27.jaanuaril toimus 
SÜG-is üleriigiline solisti-
de ja duettide konkurss, kus 
osales 18 Inspira noort muu-
sikut.  7.-9.kl. solistidest (30) 
saavutas 1. koha Linda Lapp 
(juh. Pilvi Karu), 10.-12. kl. 
solistidest (29) 1. koha Maria 
Väli (juh. Pilvi Karu). Duet-
tide kategoorias (15) laulsid 
end 2. kohale Tuuli Rand-
Kristel Aaslaid (juh. Laine 
Lehto) ja 3. kohale Teele Vii-
ra-Kaisa Kopliste (juh. Laine 
Lehto). Lisaks jagati Inspira 
lauljaile hulgaliselt eripree-
miaid. Pikemat ülevaadet  
saab konkursist lugeda järg-
mise Meie KG (06.02) Inspira 
vahelehelt.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja
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