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Tõestame teile edasi, 
et Rõuge On Nakkav:)
Kas usute juba? Lk. 3

Gümnasistid tähis-
tasid Eesti Vabariigi 
aastapäeva balli. Lk. 4

KG gümnasistid olid 
Prantsuse Lütseumile 
kõvad vastased!

Õpilaste sünnipäevad

Tuuli Rand 10E 01.03.
Heikki Hiiuväin 11A 01.03.
Erik Arro 9B 02.03.
Jako Jõgi 4B 02.03.
Karli Saar 8A 02.03.
Liselle Õunapuu 6B 02.03.
Marja Mõistlik 12B 03.03.
Vaano Viik 11F 03.03.
Siiri Tuuling 12E 04.03.
Gristi Adrat 6B 05.03.
Karin Ringas 12C 05.03.
Triin Lõbus 7B 05.03.
Greta Yurina 12D 05.03.
Erki Välinurm 10B 06.03.
Kati Jõgi 12D 06.03.
Kadri Pajumaa 11A 06.03.
Piret Saar 9A 06.03.
Karolin Kruuse 12C 07.03.
Merlin Sepp 1B 07.03.

Töötajate sünnipäevad

Elle Jurkatam 01.03.
Marje Pesti 05. 03.
Virve Vahter 06.03.
Riina Haljas 07.03.

Palju
õnne!

Juht tänab
Täname kooli EV aasta-

päeva aktuse peakorraldajat 
Anneli Meistersoni, läbivii-
jaid 3b-3a klasside esinejaid-
õpilasi, Laura-Liisa Perovat, 
Kadri Pajumaad, Liina Oolu-
pit, Katrina Kaubit, Kristjan 
Saart, Raul Kaburit ja juhen-
dajaid Raina Rääpi, Veikko 
Lehtot, Merle Tustitit ning 
abilist Leenamari Pirni.

Anu Saabas,  
õppealajuhataja

KG Galakontsert 2007
Pühapäeval, 4.märt-
sil kell �6.00 Linnateat-
ris toimuval KG galakont-
serdil astuvad teie ette: 
I osas:

solistid Kateriine Püüa 
1b ja Linda Lapp 7a (juh.
Pilvi Karu), Kristina Liiv 3a 
(juh.Veikko Lehto), Mirjam 
Tenno 4b (juh.Laine Lehto), 
folklooriansambel Kadaka-
ne (juh.Helle Rand), 4b rah-
vatantsijad (juh.Merle Tus-
tit),  etleja Juta Altmets 9b 
(juh.Heidi Truu),  tütarlas-
teansambel Mandlike (juh.
P.Karu),  põhikooli tütar-
lastekoor (juh.Helle Rand, 
Mai Rand); esitusele tule-

vad 3a ja 8b  omaloomingu-
lised laulud, 6b , 7a, 7b ja 9a  
playback`id, 5b ja 7b tüdru-
kute võimlemiskavad ning 
KG huvikooli Inspira 4.-6.kl. 
tantsutrupi showkava (juh.
Kerstin Mandel)

II osas:

7b ORFF-ansambel (juh.
L.Lehto), solistid Maarja-
Linda Põld 10d (juh.P.Karu), 
Preedik Heinmaa 11c, Tee-
le Viira 12c, Kristel Aaslaid 
10f ja Tuuli Rand 10e (kõi-
gi juh.L.Lehto), kitarrist  
Kusti Lemba 11a , segaan-
sambel Sa:rlaine (juh.
L.Lehto), 10.kl. neidude an-

sambel (juh.H.Rand), noor-
meeste ansambel JEPPS (juh.
V.Lehto), etlejad Heli Vaher 
(juh.Marit Tarkin), Mikk Ra-
javer  ja Mikk Aeg 11d (juh.
Merle Rekaya),  segakoor 
Ave (juh.M.Rand, H.Rand); 
näha saab 10e neidude 
võimlemiskava, 12c noor-
meeste akrobaatikakava, 10e 
playback`i, gümnaasiumi 
segarahvatantsurühma (juh.
M.Tustit) ning KG huvikooli 
Inspira 10.-12.kl. tantsutrupi 
showkava (juh.K.Mandel).

Laine Lehto,  
kontserdi peakorraldaja

KG  31. lennu õpilasi, 
klassijuhatajaid Merle Re-
kayat, Ellen Kaske, Signe 
Vahkalit, Anne Metsa, Mer-
ke Kivilot ja Mai Randa ja 
kõiki nende abilisi, esinejaid, 
külalisi, sponsoreid, kes aita-
sid kaasa Kuressaare Güm-
naasiumi Eesti Vabariigi aas-
tapäevale pühendatud balli 
õnnestumisele. 

Maidu Varik,  
õppealajuhataja

Foto: Gert Lutter
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Rõuge On Nakkav!
Vildist helkurid ja puidust 
kalakesed

Vabal ajal pakuti laagri-
listele võimalust koostöös 
Rõuge põhikooli õpetajatega 
tegeleda käsi- ja puidutööga. 
Eelkõige neidudel valmisid 
näputööna vildist helkurid, 
poisid meisterdasid puust 
kalaskelette. Mõlemad tege-
vused osutus väga atraktiiv-
seteks, lisaks õpetajatele tu-
lid ka noormehed helkureid 
viltima. Väääga põnev oli! 

Neljapäev ja Nõiariik – kas 
nnn...nõiume?

Neljapäeva hommikul 
alustati päeva matkaga Uht-
järve Ürgoru Nõiariiki. Siin-
kohal on asjakohane edasta-
da ka Nõiariigi sünnilugu. 
Nimelt pääsenud kord Sorts 
magava uhti käest põgene-
ma. Tahtnud teist uputa-
da, aga kangelane ärganud 
müdina peale üles, seepea-
le moondanud sorts ennast 
mustaks härjaks ja muud-
kui pagenud, aga ei kuigi 
kaugele, kuna näinud, et te-
ma tembust järv sündinud. 
Jäänud siis pidama oru kal-
dale, koht meeldinud, raja-
nud enesele nõiariigi ürg-
orgu. Meile kui Nõiariigi 
külalistele pakkus seltsi esi-
tatud loo peategelane lõbus 
nõid Uhti, tänu kelle õpeta-
misele oleme nüüdseks ka 
ühe nõiatantsu võrra rikka-
mad. Nõiariigis tutvusime 
puhkeala territooriumiga, 
samuti nägime oma silmaga 
Eestis sügavuselt neljandal 
kohal olevat järve - Uhtjärve 
(sügavus 27 m). Uue semu 
saime endile ka - perekoer 
Bimbo, kes oli väga sõbralik, 
armas ning meeldis kõigile. 
Lõppkokkuvõttes jäid kõik 
selle väikese nõidusliku ret-
kega väga rahule, sest sealgi 
oli palju uut ja huvitavat!

Enam informatsiooni 
Nõiariigi kohta aadressilt 
www.noiariik.ee

Viimane laagriõhtu ehk 
tantsuõhtu Rõuge moodi

Uskumatu, aga laagri 

lõpp tundus neljapäeva õh-
tuks juba nii käegakatsutav, 
et ühine peoõhtu koos ko-
halike noortega maitses kui 
moosisai sooja teega. 

Sutsevraasuus (ehk suu-
saarvestus).

Mõeldud....tehtud! :) Ehk 
reede hommikupoolikul oli 
Rõuge suusaradadel võima-
lik trefata meie professio-
naalseid suusaässasid arves-
tust tegemas. 

Selles ei olnud midagi 
rasket, sest laagris 4-päeva-
ga õpitu püsib kindlalt mee-
les veel kaua-kaua...

Koju? Koju. Koju!

Pärast 4-tunnist bussikäi-
vitust said bussid siiski õi-
gesti määritud ning libise-
mine kodu poole võis alata, 
kuigi lootus, et me ehk õi-
geaegselt praamile ei jõua 
ning sedasi avaneb võima-
lus Rõugesse tagasisõiduks, 
säilis viimase hetkeni. 

Kui ainult saaks tagasi 
metsavendade juurde, Haa-
nja mägede lumistele nõlva-
dele... 

Tänusõnad: Rõuge põ-
hikooli ülisõbralikule koo-
liperele lahke vastuvõtmise 
eest; Kuressaare Linnavalit-
susele, Eesti Kultuurkapita-
li Saaremaa Ekspertgrupile, 
Hasartmängumaksu Nõu-
kogule, AS Saaremaa Lae-
vakompaniile toetuste eest; 
kõigile väikestele ja suure-
matele abilistele Kuressaare 
Gümnaasiumist, kelle suure 
eeltöö ja pühendumiseta po-
leks see olnud SEE.

Laagriliste kommentaarid/
soovitused uutele mine-
jatele:

Karla, 8a: „Väga head 
suusatamise võimalused.“

Janno, 8c: „Megalahe!”
Hanna-Maria, 8b: „Är-

ge võtke nabapluuse, vaid 
soojad pikad kõrge kraega 
pluusid!”

Elina, 8a: „Eluelamus! Pä-
riselt ka! Kui ühe korra ku-
kud, siis tuleb püsti tõusta ja 
uuesti proovida. Hirmud tu-
leb ületada!“

Reelika, 8c: „Kreem kaa-
sa!“

Madis, 8c: „Lahedad 
mäed!“

Merilin, 8b: „ Ärge kart-
ke ühtegi mäge ja kukkuda 
ka. See ei ole tegelikult üldse 
valus ning suusatada on te-
gelikult täiega lahe. Kui sul-
le varem ei meeldinud, siis 
pärast seda sulle küll hak-
kab meeldima. Te kahetsete 
elu lõpuni, kui te ei tule! Au-
salt! Ainuke võimalus üldse 
ja kasutage seda!“

Selleaastased 8ndikud 
üheskoos: Soovitame kind-
lasti järgmistel kaheksan-
dikel sõita Rõugesse, tore-
dasse suusalaagrisse, mis ei 
koosne ainult suusatamisest, 
vaid ka muudest toredatest 
ja lõbusatest tegevustest. Ja 
kui te ei lähe, läheme ise! :)

Koostas laagriliste ma-
terjalide põhjal

Renate Pihl,  
projektijuht- juhiabi

Toimetajaveerg
Elus on alati nii, kes teeb, 

sellelt ka nõutakse. Ja kes 
palju teeb, see palju jõuab. 
Koosneb meiegi elu suure-
matest ja väiksematest toi-
metamistest. Oma mõtete, 
ideede, unistuste poole pür-
gimine ja nende täideviimine 
tundub sageli meile endile 
oluliselt tähtsam ja hingemi-
nevam kui kõrvalseisjaile. 
Et seda enesele nii olulist ka 
teistele mõistetavaks teha, on 
vaja hingejõudu, veenmis-
, organiseerimisoskust ning 
mida kõike veel... Aga kui 
idee lõpuks teoks saab, kaob 
nähtud vaev kiiresti meelest 
ja ka kõrvalseisjale tundub 
asi huvipakkuv.

KG galakontsert, CD-
plaat „Parimad tegijad muu-
sikas“, omaloominguliste 
laulude ja karaokevõistlus, 
segakoor Ave jõulukontsert, 
jõulukontsert-jumalateenis-
tused Laurentiuse kirikus, 
algklasside solistide laulu-
võistlus, KuresStaar, KG hu-
vikooli Inspira kevadkont-
serdid – see on üks väike osa 
headest ideedest, mis on ae-
gade jooksul teoks saanud.

5 aastat tagasi sündinud 
mõte koondada Kuressaare 
Gümnaasiumi parimad tegi-
jad ühte ulatuslikku ja üle-
vaatlikku kontsertkavva, 
on tänaseks kasvanud tra-
ditsiooniliseks märtsialgu-
se õhtupoolikuks, mis ala-
ti täissaali publikut kohale 
meelitab. Meie koolil on, kel-
le üle uhkust tunda ja juba 
aastaid! 

2-osalisel KG galakont-
serdil  pühapäeval, 4.märt-
sil, astub lavalaudadele üle 
paarisaja õpilase, s.o. li-
gi seitsmendik meie suurest 
õpilaskollektiivist. Need,  
kes valimistepäeva õhtupoo-
likul Linnateatri laval esi-
nevad, on noored, kes os-
kavad, tahavad ja julgevad 
võtta väljakutseid. Nad on 
Tegijad suure algustähega, 
kes teevad palju ja jõuavad 
palju. Aitäh, et olemas ole-
te! Mõnda neidu-noormeest 
näete laval osalemas 5-6 eri-
nevas numbris ja et see kõik 
võimalikuks saaks, oli kava 
koostajal parajal määral leid-
likkust tarvis. 

Tulge pühapäeval Linna-
teatrisse ning te ei kahetse!

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja  
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Kümnendate klasside Vabariigi aastapäeva ball

��. veebruaril toimus Ku-
ressaare Kultuurikeskuses 
Kuressaare Gümnaasiumi 
kümnendate klasside Eesti 
Vabariigi aastapäeva ball, mis 
toimus neljandat korda. See 
on saanud igaaastaseks kau-
niks traditsiooniks. Nii kogu-
nesidki neljapäeva õhtul kul-
tuurikeskuse saali pidulikult 
riietatud rõõmsad noored ini-
mesed.

Kultuurimajja sisse as-
tudes tekkis juba pidulik ja 
glamuurne tunne. Kuid õige 
tunde sai kätte siis, kui ma 
astusin saali ja 12 õhtujuh-
ti surusid kätt, naeratasid ja 
soovisid, et meil oleks ballil 
lõbus olla. Pärast kätlemist 
jäi silma ballisaali laudade 
ja toolide paigutus. Paigutus 
oli väga hästi tehtud, kuna 
saalis oli  palju ruumi tant-
simiseks.

Õhtu juhatasid sisse õh-
tujuhid, kes omakorda juha-
tasid sisse Toomas Takkise, 
Argo Kirsi ja Maidu Variku. 
Balli külalised said kuulata 
nendelt kolmelt mehelt vä-
ga hästi sõnastatud ja väga 

hea mõttega kõnesid. Pärast 
neid kõnesid sai ball alles õi-
ge hoo sisse. Avavalss oli vä-
ga ilus.

Tantsuks mängis bänd 
“Kama Kaks”, kes alustas 
“Saaremaa valsiga”. Pal-
ju oli ka külalisesinejaid: 
KG rahvatantsu segarühm, 
puhkpilliorkester Kuressaa-
re Muusikakoolist, tantsu-
rühm Sädemed, Hilja ja Kaa-

rel Kiti peotantsuõpilased.
Kõik tantsisid, tantsupõ-

rand oli alati inimesi täis ja 
vähesed istusid. Paljud tu-
lid ilma kaaslaseta ja hiljem 
tantsisid oma klassikaaslas-
tega. Kuid paljud ka mõtle-
sid hiljem, et oma kaaslasega 
oleks lõbusam olnud.

Küsides teiste käest arva-
musi ja muljeid, ei ole kee-
gi öelnud, et neile see üritus 

Kuressaare  Gümnaasiumi  
��. lend  tänab oma sponso-
reid ja toetajaid  Eesti Vabarii-
gi  89. aastapäeva  balli  kor-
raldamisel

Saare  Foods hr. Meelis 
Lonn, ML transport hr. Meelis 
Lonn,  OÜ  Tristano  Grupp hr. 
Kristjan Siimpoeg, OÜ  Farlex  

Auto hr. Heikki Naaber, Siva  
Invest pr. Terje Nepper, Saa-
re  Leib hr. Janar Vaima, Saa-
remaa  Liha- ja  piimatööstus 
hr. Andi Saagpakk, Ensert hr. 
Märt Käesel, Perek. Marianne 
ja Argo Artus, Perek. Kairit ja 
Urmas Sepp, Lillekoda pr. Gai-
ri Pruul, Teetormaja hr. Avo 

Maasik, Kuressaare  Kultuuri-
vara hr. Villu Veski.

Tänusõnad kuuluvad kõi-
gile esinejaile: tantsutrupile 
“Sädemed”, Kuressaare Muu-
sikakooli puhkpilliansambli-
le (juhendaja Hr. Karlis Saar), 
perek. Hilja ja Kaarel Kiti tant-
sulastele, Kuressaare Güm-

naasiumi abiturientide rahva-
tantsutrupile (juhendaja Merle 
Tustit), Lauljatele Teele Viirale 
ja Kaisa Koplistele (juh. Laine 
Lehto), Maarja-Linda Põllule 
(juh. Pilvi Karu ja Tiit Paulus) 
tantsuorkestrile hr. Koplistele 
ja hr. Varesele.

meeldinud ei oleks.
Oli hea vahelduseks sel-

lisel pidulikumal üritusel 
käia, kus kõik poisid on üli-
kondades ja tüdrukud klei-
tides. Siiski kõige parem oli 
ikkagi see, et kõik olid väga 
lõbusas meeleolus, tantsisid 
ja suhtlesid. Kokkuvõtlikult 
- kõigile meeldis see üritus 
väga ja nad läheksid veel tei-
nekordki taolisele üritusele.

Suupisteteks olid saalis 
kaetud laudadel maitsvad 
võileivad ja karastusjoogid. 
Seal võis igaüks keha kin-
nitada just siis, kui talle so-
bis. Balli “naelaks” oli suur 
tort. Peo üllatusesinejad olid 
Kaisa Kopliste ja Teele Viira. 
Balli lõpetas lõpuvalss.

Ball meeldis enamiku-
le kümnendikele ja ka õpe-
tajatele, kes ballist osa võt-
sid. Seda traditsiooni tuleks 
kindlasti jätkata ka järg-
mistel kümnendatel klassi-
del, sest see on kindlasti üks 
meeldejäävamaid üritusi.

Triinu Lomp �0B, Mari Sesmin, 
Annemari Hallikäär �0D,  

Kaisa Janke �0F

Foto: Heiko Kull

Foto:  erakogu
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Mine Metsa ehk Kuidas saates läks
Tantsulised ja vaimsed 

ettevalmistused tehtud, asu-
sid Kuressaare Gümnaasiu-
mi noored laupäeva vara-
hommikul, 17. veebruaril 
Tallinna poole teele. Ilu-
sad, andekad ja targad Ku-
ressaare Gümnaasiumi loo-
dushuvilised õpilased pidid 
rinda pistma Prantsuse Lüt-
seumi esindusega. Saate 
„Mine metsa!” lindistus toi-
mus ETV-s, mis on äärmi-
selt põnev koht ja tekitas sa-
lapärase tunde. Esmakordne 
võimalus tutvumaks televi-
siooni telgitagustega.

Kohale jõudnud, haaras 
osalisi meeletu ärevus ja se-
bimistuhin. Neiu Heleanile 
meenus vahetult enne võist-
lusesse asumist, et ta ei näe 
hästi ilma prillideta, aga 
kõik lahenes rahulikult, ka 
silmanägemine ei tulnud ta-
kistuseks. 

Osalejad võtsid kohad 
sisse ja mäng võis alata! Esi-
meses voorus, milleks oli tut-
vustav kava, panid Inspira 
tantsutüdrukud poistel sil-
mad kilama. Oli, mida vaa-
data. Kisakooril on sädet!

Teadmistes olid Kures-
saare Gümnaasiumi võist-
kond väga tubli. Koduste 
tööde kallal žürii noris, aga 
kogemus on kordumatu. 
Huvitav oli jälgida ka meie 
võistkonna mängitud tuu-

leenergia-teemalist valitsu-
se istungit Meie võistkond 
juhtis enamiku võistlusest, 
paraku otsustas aga mängu 
saatuse meie jaoks ebaõn-
nestunud lisaküsimus.  Osa-
lenute kommentaar võist-
lusele: „Me saavutasime 
auhinnalise 2. koha ja sai-
me kordumatu elamuse osa-
liseks.” Päeva lõpuks lah-
kusid kõik pealinnast ühe 
kogemuse võrra rikkamana 
ja õnnelikena.

Tublid osalejad olid: He-
lean Täht, Indrek Etverk, 
Jaana Kurgpõld ja Markus 
Toon. Neid juhendas väitlu-
se valmistamisel Heli Vaher. 
Meeliülendava elamuse pak-
kusid tantsutüdrukud: Pille-
riin Vessik, Kerli Koovisk, 
Ketri Leis, Katry Reinart, 

Laura Pihlas, Kätlin Tänak, 
Elisa Avik, Kertu Kamins-
kas, Epp Mänd, Häli Nelis, 
Liisi Saksakulm, Maris Tus-
tit, aitäh ka nende juhenda-
jale Kerstin Mandelile. Suur 
tänu kõikidele asjaosaliste-
le ja õpetajatele, kes on meie 
õpilastest vorminud nii in-
telligentsed loodushuvilised 
tarkpead. 

Prantsuse Lütseumi õpi-
lased olid õnnelikud võidu 
üle, kuid pidid tunnistama 
ka, et saarlased olid kõvad 
vastased. Võitjaks osutus 
hetke parim! 

Laura-Liisa Perova,  
��C klass

Kooli meistrivõistlused ujumises
Tänavu toimunud koo-
li ujumisvõistlustel püstitas  
�0 e klassi võistkond koos-
seisus Kairi Saar, Lilli-Mai Re-
bel, Gregor Kapsta ja Ghristo 
Klettenberg 4x50m teateuju-
mises kooli uue rekordi, aeg 
�.��, 7�.  

Hõbemadalid riputa-
ti kaela 12a klassi võistkon-
nale (Liina Silluste, Ele Pid-
man, Herman Toom, Karel 
Lõbu). Pronksmedalid läk-
sid üllatuslikult 6b klassi 
võistkonnale (Kaisa Sillus-
te, Gristi Adrat, Rene Riim, 
Mihkel Aavik) 

Klasside võitjad vanu-
segruppide kaupa: 10-12kl: 

1.10e, 2.12a, 3.10c; 7-9kl.: 
1.8a; 4-6kl:      1.6b, 2.5a, 3.4b

Kooli  medalite ja diplo-
mitega autasustati veel ala-
de võitjaid: 50m vabalt: Poi-
sid: 1.Mihkel Tanila- 27, 02, 
2.Juhan Kolk -27, 98; 3.Ivar 
Maimjärv- 28, 46. Tüdru-
kud: 1.Liina Silluste – 32, 10; 
2.Kaisa Silluste- 32, 97; 3.Kai-
ri Saar- 35, 17

50m rinnuli: Poisid: 
1.Mihkel Tanila- 37, 23; 
2.Juhan Kolk- 37, 25; 3.Sti-
ven Schultz- 40, 70. Tüdru-
kud: 1.Lilli-Mai Rebel – 43, 
19;  2.Liina Silluste- 43, 27;  
3.Kairi Saar - 44, 99.

50m selili: 1.Mihkel Ta-
nila- 33, 34;  2.Ivar Maim-
järv- 35, 34; 3.Roland Valge-
lin- 36, 47.             Tüdrukud: 
1.Kaisa Silluste- 37, 05;  2.Lii-
na Silluste- 38, 17; 3.Lilli-Mai 
Rebel- 38, 38.

50m liblikat: Poi-
sid: 1.Ivar Maimjärv-  30, 
04;  2.Mihkel Tanila- 31, 
06;  3.Marten Truu- 32, 62.                
Tüdrukud: 1.Liina Silluste- 
37, 67;  2.Lilli-Mai Rebel-  40, 
71;  3.Kertu Saar- 43, 42.

Norma Helde,  
ujula direktriss

Kolmapäevast 
kolmapäevani

“Eesti naised eesti 
meeste maailmas: emand, 
ori, toode” - Postimees AK, 
17. 02. 2007, lk. 2-3

Siin artiklis otsitakse 
mööda ajalugu vasutseid 
küsimustele: kes on eestlate 
suurnaised, mida need nai-
sed on teinud Eesti meeste-
keskses maailmas, milline 
on eesti naine.

“Vladimir Putin: 
ühe peremehega maa-
ilm on hukatuslik” -  
Postimees AK, 17.02.2007, 
lk.6-7

10. veebruaril pidas Ve-
nemaa president Vladimir 
Putin Müncheni julgeoleku-
poliitika konverentsil oma 
jõuliste ameerikat ja NA-
TOt rünnanud avaldustega 
suurt osa maailmast eruta-
nud kõne. 

“Postimees” avaldas sel-
le rohket vastukaja pälvi-
nud kõne tõlke. 

Samas saab lugeda, mi-
da arvavad president Puti-
ni kõnest NATO peasekre-
tär Jaap de Hoop Scheffer ja 
USA president George W. 
Bush.

Eelpoolnimetaud artiklid 
annavad häid mõtteid  lõpukir-
jandi kirjutamiseks neile, kes 
on huvitatud ajaloost, poliiti-
kast ja rahvusvahelistest suhe-
test.

“Energiajook jää-
gu vaid abivahendiks” -  
Postimees 21.02.2007, lk.26

Tänapäeva inimesed va-
javad toodet, mis võimaldab 
neil olla erk varahommikust 
hilisõhtuni, kas lahenduseks 
võiks olla energiajook?

Artiklist võib lugeda, 
et kokakoolas on sama pal-
ju kofeiini kui kuues tassis 
kanges mustas kohvis! 

Artiklist saab teada, mis 
on energiajoogi sees, miks 
ei tohiks lapsed energiajoo-
ki juua, kas energiajook tõs-
tab söögiisu, kuidas suh-
tuda väitesse, et kui pärast 
pidu on väga raske olla, siis 
on energiajook parim käivi-
taja, kas energiajook tekitab 
sõltuvust ning mille poolest 
erinevad energia- ja spordi-
jook.

Urve Aedma,  
raamatukogu juhataja

Foto: Eve Paomees
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Vocaliisa kolmas laululaager
16.-17. veebruaril toimus 

meie koori kolmas laululaa-
ger sellel hooajal, kus har-
jutasime laule eelseisvaks 
koolinoorte laulupeoks. Laa-
ger toimus seekord Lüman-
da Põhikoolis. Esimese asja-
na kooli sisenedes jäi silma 
kindlasti president Ilvese 
portree klaasvitriinis, kust 
võis leida ka eesti rahvus-
lille-ja rahvuslinnu.Paneb 
mõtlema...kus on meie koo-
lis presidendi nurgake?

 Igal juhul majutati meid 
teise korruse klassiruumi-
desse ja peagi saime alusta-
da oma laulutunde. Lüman-
da koolis on väike saal, aga 
seeest on seal täiesti uus Es-
tonia klaver ning vilauus 
plasmateler, millest saime 
laule õppides jälgida DVD-d 
laulupeo lauludega ja õhtul 
mõnusaid õudusfilme vaa-
data ja hääli ära karjuda. No 
jube! Kel elus põnevust vä-

he, siis vaadaku kindlasti fil-
mi “Üks vastamata kõne” ja 
pärast seda võite kindlad ol-
la, et mobiili te enam vastu 
võtta ei julge! 

Pärast mitmetunnist laul-
mist sobisid Lümanda kooli 
koka valmistatud maitsvad 
toidud imehästi. Laulu-
de õppimine jätkus esime-
se päeva hiliste tundideni 
ja mõni laulja sai ka häälest 
lahti aga laulpeo laulud said 
peaaegu kõik läbi lauldud. 
Laulud lauldud, söögid söö-
dud, õudusfilmid vaadatud, 
võis “rahulikult” magama 
jääda. 

Järgmine hommik algas 
toreda lahtilaulmisega. Oh 
kui mõnus! Kui kõik laulud 
olid läbi lauldud ja ka hääle-
rühmad eraldi oma lauluos-
kusi esitada saanud võis taas 
alata selle päeva põnevaim 
osa- jällegi õudusfilmid!

Peale filmi vaatamist te-

gime klassitoad korda ning 
kaks toredat laagripäeva 
olidki läbi saanud. Tänasime 
lauluga Lümanda kooli kok-
ka ja ka õp. Tiinat, kes meid 
tuli ära saatma. 

Peale laagri lõppu sai-
me näha ka videot, mis sel-
les laagris filmiti ja sealt oli  
tore näha, kuulda  kuidas 
laulud aina paremini hak-
kavad välja tulema. Huvitav 
on aga see, et kõigil on erine-
vad lemmiklaulud selle lau-
lupeo laulude hulgas. 

Tütarlastekoori Vocalii-
sat võite järgmisena vaada-
ta/kuulata KG Galakont-
serdil 4. märtsil kell 16.00 
Kuressaare Linnateatris! :)

Music is our Freedom - nii 
vist võib öelda? ;)

Anet Oll ja 
Hanna Martinson

Laura-Liisa Perova läheb Tartusse 
emakeeleolümpiaadile

13.-14. märtsil, emakee-
lepäeval  Tartus korraldata-
vale vabariiklikule emakee-
leolümpiaadile sõidab ka 
meie kooli 11c klassi õpila-
ne Laura-Liisa Perova. Te-
ma oma uurimistööga „Õpe-
taja imidži ja rahvusliku 
identiteedi kujundamine 
suhtlusportaalis Orkut“ oli 
viiekümne lõppvooru kut-
sutu hulgas. Kokku saade-
ti tänavuse emakeeleolüm-
piaadi korralduskomisjonile 
106 uurimust.

Laura-Liisa uuris suhtlus-
portaali Orkut community’t 
„Õpetaja on ka inimene!“,  
jõudmaks selgusele, kuidas 
õpetajad ennast interneti-
portaalis tutvustavad. Lau-
ra-Liisa võrdles õpetajaid 
Kreutzwaldi „Eesti rahva 
ennemuistsete juttude“ te-
gelaste isikuomadustega ja 
jagas nad selle alusel stereo-
tüüpideks. Huvitaval kom-
bel samastavad õpetajad 

end kõige enam vaeslapsega 
muinasjutust „Vaeslapse kä-
sikivi“, kes põhimõtteliselt 
vastab ainult ühele õpetaja 
kutsestandardi ettekirjutu-
sele – ta analüüsib järjepi-
devalt oma tööd. Väga vä-
he samastatakse end lonkur 
vanaeidega „Kullaketraja-
test“, kes kutsestandardi 
järgi oleks tegelikult kõige 
parem õpetaja – ta vastab 
neljale nõudele: juhib rüh-
made toimimist ja arengut, 
kavandab ja korraldab õp-
petöövälist tegevust; annab 
õppijatele järjepidevalt nen-
de arengut analüüsivat taga-
sisidet; toetab õppija isiksu-
se arengut, loovust, arendab 
teadmisi ja oskusi; valib olu-
korrale sobiva suhtlemista-
sandi ja –viisi. 

Töö olulisim tulemus 
väljendub aga Laura-Lii-
sa töö kokkuvõttes: „An-
keetidest välja tuleva info 
põhjal on kutsestandardi-

le vastavaid õpetajaid väga 
vähe. Oli huvitav teda saa-
da, et lonkur vanaeit, kellest  
Kreutzwald on jätnud pigem 
negatiivse mulje, on tegeli-
kult parimate õpetamiseks 
vajalike omadustega. Sellest 
lähtuvalt on suhtlusportaali 
Orkut community’s „Õpeta-
ja on ka inimene!“ valdavalt 
inimlike omadustega õpe-
tajad, mis viitabki sellele, et 
õpetaja on ennekõike inime-
ne ja alles siis õpetaja“. Kes 
teab, ehk uurib Laura-Liisa 
järgmine töö juba meie kooli 
õpetajaid:)

Aga nüüd, Laura-Liisa, 
raamatuid lugema, et lõpp-
vooru ülesannete lahenda-
miseks valmis olla. Hoiame 
Sulle pöialt! Suur aitäh Lau-
ra-Liisa töö kaasjuhendajale 
Merle Rekayale!

Eve Paomees,  
üks juhendajatest

EV 89. aastapäeval anne-
tas Kaitseliidu keskjuha-
tus oma kõrgeima autasu  
III klassi Valgeristi  Ellen 
Kask`ile. Valgeristi  statuu-
di kinnitas vabariigi valitsus 
19. juunil 1929. a. Vastavalt 
statuudile on valgerist mää-
ratud annetamiseks “kait-
seliitlastele hoolsusmärgi-
na tema eeskujuliku osavõtu 
eest Kaitseliidu õppetööst ja 
tegevusest”. Lisaks hoolsus-
märgi põhifunktsioonile on 
Valgeristil aga ka teenete-
märgi iseloom, kuivõrd seda 
antakse nii Eesti kui välis-
riikide kodanikele Kaitselii-
dule osutatud teenete eest. 
Valgeristi erilisuse rõhuta-
miseks korraldatakse igal 
aastal 1. mail  aumärkidest 
ainsana Valgeristi kavaleri-
de auks Estonia  teatris Val-
ge Roosi ball.

Merle Rekaya,  
eesti keele õpetaja

Üleskutse gümnaasiumi-
noortele!

Seoses rahvusvaheli-
se noorte teatriprojekti IN-
SELIMPRO toimumisega 
3.-9.05.2007 Kuressaares, ot-
sitakse laagri toimumise 
ajaks kodumajutusvõimalust 
30 laagris osalevale gümnaa-
siumi-ealisele noorele Ees-
tist, Lätist, Leedust, Soomest, 
Portugalist, Saksamaalt 
(igast riigist 5 osavõtjat). 

Vastuvõtjana avaneb teil 
suurepärane võimalus laien-
dada oma sõprade ring-
konda ning samas prakti-
seerida võõrkeeli (saksa, 
inglise keel). Ära seda või-
malust küll maha maga!

Kui see siin Sinus huvi 
tekitas, ära kõhkle pöörduda 
allakirjutanu poole. 

Renate Pihl,  
juhiabi-projektijuht

Megaajus seis pingeline!

Megaajus juhi-
vad 12A, 11D ja 12E.  
Võistlus on tasavägine ja või-
duvõimalus on veel peaaegu 
kõigil. Oma positsiooni pa-
randamist jätkab pidevalt 
õpetajate võistkond. Seitmes 
voor toimub täna, 28. 02.

Maidu Varik, 
õppealajuhatja

Lühidalt
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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:

Comeniusega Euroopasse
�5.- �8. veebruaril külasta-
sime Hollandis Haagi lin-
nas asuvat Holfstadt Lüt-
seumi, kus toimus meie 
Comenius projekti teine 
koosolek.

2005. aastal tehti meie 
koolile pakkumine osale-
da rahvusvahelises haridus-
alases koostööprojektis, mis 
hõlmab nelja riigi 4 kooli: 
Woodbridge School Inglis-
maal, Stormanschule Sak-
samaal Arensburgi linnas, 
ülalmainitud kool Hollandis 
ja Kuressaare Gümnaasium 
Eestist. Sissejuhatav kokku-
saamine toimus eelmise aas-
ta jaanuaris Inglismaal, kus 
algatatud plaane nüüd Hol-
landis edasi arendasime.

Projekt CATCH
Tegemist on 3- aasta-

se jätkuprojektiga, millest 
praegune aasta on esimene. 
Järgmine projektikoosolek, 
millega ühtlasi lõpeb esime-
ne aasta, toimub Arensbur-
gis 4.- 8. juunini. Seal osaleb 
peale kahe õpetaja igast osa-
poolemaast ka 2-4 õpilast. 
Järgmisel aastal on plaa-
nis 2 koosolekut, neist teine 
toimub oktoobris 2007 meie 
koolis ja teine maikuus 2008 
Inglismaal. Neist võtab osa 
juba vähemalt 4 õpilast. Pro-
jekti lõpuaastal kaasatakse 
igalt maalt ligi 15 õpilast.

Lähemal ajal on plaanis 
õpilaste hulgas läbi viia kü-
sitlusi riikide kohta, mis osa-
levad projektis; suhelda saab 
osapooltega ka virtuaalse 
klassiruumi kaudu.

Holfstadt Lütseumis 
Haagi linnas õpib  umbes 
900 õpilast vanuses 12- 18 
aastat; õpetajaist on kaks 
kolmandikku mehed. Silma 
jäi värviliste õpilaste rohkus 
ja meie pärimise peale vas-
tati, et Haagi (nagu ka teiste 

Hollandi linnade) koolides 
on veidi alla 40% tumedana-
halisi. Kool on väga kaasaeg-
ne, sellest andsid tunnistust 
rohked arvutid raamatuko-
gus ja klassides ning moni-
torid õpetajate toas ja kori-
doris informatsiooni kiireks 
edastamiseks. Koridorides 
akende all on pikad rivid 
kitsaid laudu ja toole, kus 
õpilased saavad vahetunnis 
rahulikult lugeda- kirjutada. 
Huvitav oli seegi, et raama-
tukogus oli  raamatuid vä-
he, enamjaolt on kirjandus 
internetti kolinud. Peetakse 
loomulikuks, et enne kella 3 
päeval on internetis võima-
lik kasutada ainult õppe-
materjale. Ja seda liberaal-
ses Hollandis! Meie vaidlus 
rate`i kasutamise üle tundub 
tormina veeklaasis. Vastu-
tustundliku demokraatiani 
on meil veel pikk tee käia.

Märk vastutusest ja usal-
dusest on seegi, et sisuli-
selt otsustavad õpetajad, kes 
õpilastest võib keskkooli lõ-

petada kas 1, 2 või 3 aastaga. 
Peale meie mõistes 10. klas-
si lõpetamist lahkub osa õpi-
lasi koolist, et õppida ametit. 
11. klassi lõpetajad saavad 
võimaluse astuda kolledžis-
se (meie mõistes rakendus-
kõrgkool) ja 12. klassi läbi-
nuile avanevad ülikoolide 
uksed. Õpetajail on otsusta-
misel abiks iga-aastaste ek-
samite tulemused. Süsteem 
garanteerib, et iga õpila-
ne leiab koha elus. Ei ole ju 
mõttekas keskkoolist läbi 
vedada noori, kellel ei olegi 
plaani ülikooli astuda. Hol-
landlased on kainelt mõtle-
vad, kokkuhoidlikud ja ots-
tarbekalt toimivad inimesed. 
Projekti käigus õnnestub sel-
les ilmselt veenduda ka mit-
metel meie kooli õpilastel. 
Teeme omalt poolt kõik, et 
neid oleks võimalikult pal-
ju. Kooli toetus on kindlus-
tatud.

Mai Rand, Marje Pesti, 
Kuressaare Gümnaasiumi 

õpetajad

Kergejõustik
Kuressaare Gümnaasiu-

mi klassidevahelise siseker-
gejõustikuvõistluste juhend.

Eesmärk: Selgitada koo-
li parimad sisekergejõusti-
ku aladel ja parim klass oma 
klassigrupis.

Aeg  ja koht: Võistlu-
sed toimuvad 05. ja 06. märt-
sil 2007.a. Kuresssaare spor-
dihoones. Algusega 15.30. 
Esmaspäeval, 05. märtsil 
võistlevad 10-12 klassid. 

Teisipäeval, 06.märtsil  5-
7kl. ja 8-9 klassid. Kolma-
päeval, 07.märtsil 1-4klassid 
13.00-15.00

Alad: Sisekergejõusti-
ku aladeks on 9-12 kl.- 60 m 
jooks, 60 m tõkkejooks, kau-
gushüpe, kõrgushüpe, kuuli-
tõuge, (P-6 kg, T-4 kg) P-1000 
m , T-600 m

5-7 kl. 60 m, 60 m tõkke-
jooks, kaugus, kõrgus, P-600 
m, T-300 m

8-9 kl. 60 M, 60 mtj., P-600 
m, T-300 m, kaugus, kõrgus, 
kuul (P-5 kg, T-3 kg)

1-4 kl. 30 m, kaugushüpe, 
kõrgushüpe, ühe ringi jooks 
(175m)

Vahendid: Tõkete kõrgu-
sed, esimene tõke ja vahe. 5-7 
kl T60 cm, 11m, 7.00m, P 76cm, 
12m, 7.50m. 8-9kl T76cm, 12m, 
7.50m, P 84cm, 13.72m, 8.50m. 
10-12kl T76cm, 13m, 8.00m, P 
91, 4cm 13.72m, 8, 80m.

Osavõtt: Osa võtavad klas-
side võistkonnad. Võistkon-
na suurus ei ole piiratud. Iga 
klass paneb alale välja kaks   
võistlejat. Üks võistleja võib 
kaasa teha  kolmel alal.

Klassidevaheline arves-
tus: Võistlejad toovad klassi-
le punkte järgmiselt: 1-4kl   I 
koht 9p,   II 7p,   III 6p, 5-7kl  I 
koht-15p, II-13p, III-12p., 8-9kl   
I koht-15p, II-13p., III-12p., 10-
12kl.Ikoht35p, II 33p., III-32p. 
Võidab klass, kes kogub kõige 
rohkem punkte.

Autasustamine: Iga ala 
kolme paremat oma klassi-
rühmas autasustatakse diplo-
miga.

Kolme paremat klassi oma 
klassirühmas eriauhinnaga.

Endel Tustit,  
kehalise kasvatuse õpetaja

Foto: erakogu


