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Juht tänab
Kõiki Saare maakonna
8. ja 9. klasside inglise keele
olümpiaadil osalenud õpilasi ja nende juhendajaid õpetajaid Maren Asumetsa, Ave
Jõgi, Irina Mulenoki, Marvi
Mäeotsa ja Grete Pihli.
Merike Kivilo,
võõrkeelte osakonna
juhataja

Tänan tublisid ansamblilauljaid ja nende
juhendajaid Laine Lehtot,
Helle Randa ja Pilvi Karu eduka esinemise eest
A. Mattiiseni nimelistel
muusikapäevadel Jõgeval.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Palju
õnne!
Õpilaste sünnipäevad
Edvin Kallas 10D
Kristel Reinsoo 10D
Getter Vaha 5A
Madis Pajussaar 3B
Kerli Lõoke 10B
Velli Mets 11B
Eveli Kajak 12A
Allar Aas 8A
Jako Niit 11B
Gille Jõevere 10F
Kerttu Salujärv 9C
Virgi Kobin 12D
Karl Aru 3B
Leene Kannisto 12C
Ruth Pere 8B
Janet Laus 9A
Silver Ringvee 5B
Holger Part 10C
Ingrid Heinala 10F
Janika Kruuser 11D
Gedli Lest 3B
Liisi Salong 10C
Heleri Ots 10D
Mari Maripuu 10C
Grete Püvi 6A
Henry Tiirik 9A
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Töötajate sünnipäevad
Piret Paomees
Anni Varavin
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Lk. 2

Mis juhtus, vaatamata
sellele, et KG talispordipäev ära jäi?

Lk. 3

Keda või mida päästab Jepps ja enamatki Jõgeval toimunust

Lk. 5

Meie koolis korraldatud aineolümpiaadide
parimad selgunud!

Maailma kõige ilusama keele päev
Täna, 14. märtsil on emakeelepäev. „See on päev, mil
meenub mulle kodumaa ning
emakeel.“ (KG abiturient)
Sellest, kui oluline eesti keel
meile on, annavad tunnistust kaks sümbolit: • emakeelepäev, mille algatas 1996.
aastal kooliõpetaja Meinhard
Laks; • aabitsakukke sümboliseeriv ausammas, mis püstitati Kadrinas 1994. aastal,
eestvedajaks ajakirjanik Rein
Sikk.

Tinglikult võiks sümboliritta seada ka 14. aprilli, mis
on oluline verstapost koolilõpetajatele kahel põhjusel:
see on lõpueksamite avalöök, samas ka justkui koolilõpetajate austusavaldus
emakeelele, nagu ütles üks
meie kooli abiturientidest:
„Eesti keel on maailma ilusaim keel ning 14. aprillil on
võimalus luua midagi ilusat,
kasutades oma emakeelt.“
Need sümbolid tõestavad, et keel on meile kui rahvusele tähtis. Mida tähendab
emakeel täpselt kuu aja pärast küpsuskirjandit kirjutavatele noortele?
Eesti keel kui emakeel on:
• abituriendi jaoks küpsuskirjand, eestlase jaoks
suhtluskeel, nõukogude ajal
vabaduse üks sümboleist,
minule üks neist kahest, mida rohkem oskan
• minu keel • = Eve
Paomees • keel, mis ühendab kõiki eestlasi, tähendab
meeletult palju ja muudab
elu paremaks, on väärtusli-

kum kui kõik maailma varandused kokku • nagu pidev lõpmatu kuldne lõng,
mis meie rahvust ühendab,
igaveseks seob ja teeb meist
need, kes me oleme – eestlased • eesti kultuuri kandja
• oluline eesti kultuuri tugisammas • kodaniku vabadus ja kodaniku vangistus •
maailma kõige ilusam keel •
maailma kõige loogilisem,
arusaadavam ja lihtsam keel
• vene keele väljajuurutamine • aluseks ühiskonna arengule • kõige ilusam
keel, mille üle kõik eestlased
peaksid tundma suurt uhkust • aine, mis aitab mul
teha esimese sammu kooli lõpetamiseni • ilusa kõlaga tähtede kombinatsioon,
ainuke keel, mida oskame
noorest peast • omapärane, väärt hindamist, kes veel
räägiks eesti keelt, kui meie
seda ei teeks? • oma emakeele tundmine ja osav käsitlemine annab parima võimaluse eneseväljenduseks
ja ilusad sõnad (nagu näiteks armastus) on emakeeles
kõige sügavama tähendusega • ainult emakeeles kõneldes jõuab sõnade tähendus
kohale täpselt nii, nagu sa
tahad – sõnades peitub võlu, mille avastad, kõneldes
emakeelt. • Emakeel – see
sõna paneb südame kiiremini lööma, midagi väga armast. • Eesti keele rääkijaskond on väikene, kuid tema
kordumatu kõla ja keeru-

kus muudavad selle suursuguseks teiste hulgas. • Eesti keele rääkimine on auasi
ja kuulub identiteedi hulka
• Eesti keel – õigekiri tuleks
üle vaadata:) Emakeel – Eesti Muusika Arutlev Kõnnak
Esineb Eestlaste Lalinas.
Väidetavalt sai eesti keel
kunagi ülemaailmsel keeleilu konkursil auväärse teise
koha lausega:“Sõida tasa üle
silla!“ Kui küsida noortelt
praegu, millised on nende
jaoks ilusaimad sõnad meie
emakeeles, jäävad nad vastamisega kimbatusse. Mõnelt
ärksamalt ja mõnes mõttes
keelega tihedamalt seotud
inimeselt sain aga vastuseks
väga erinevad sõnad: taltsutama (Mihkel Miller), öördama (Pille Sepp) ja naeratama (Laura-Liisa Perova).
Need arvamused tõestavad,
et eesti keele kõla on kordumatu ning et ilu on vaataja
silmades.
Suur aitäh kõigile, kes aitasid emakeelepäeva meie
koolis erilisemaks muuta:
suurepärastele plakati koostajatele, aktustel esinejatele ning teistele abilistele raamatukogust ja eesti keele
vaheruumist:)
Leidke teiegi endale üks
kaunis emakeelne sõna, mille hääldamine või millele
mõtlemine toob naeratuse
näole ning südamesse! Kaunist emakeelepäeva!
Eve Paomees,
eesti keele osakonna juhataja
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Toimetaja
veerg
Paar nädalat tagasi tuli Marit ja palus minul KG
lehte artikli kirjutada. Algul ma ei nõustunud, aga
peale väikest mõtlemist
- miks ka mitte, kaotada
pole ju midagi.
Millest kirjutada, mõtteainet jätkus. Kirjutaks
õige meie kui turvatöötajate tööst KGs. Lastele on vist jäänud mulje, et
me oleme seal ainult uste
avajad, võtmete väljastajad, kurjad tädid kes jälgivad kaameraid, riidlevad,
kui õpilased tunnis ei ole
või on midagi ära lõhutud. Jah, ka see töö tuleb
ära teha. Tegelikult oleme ju Teie abistajad, mitte vaenlased.
Oleme inimesed, kelle poole saab pöörduda,
kui on probleeme. Aitame teid nii palju, kui on
meie võimuses, tagame
Teie turvalisust siin koolis. Üks noormees kunagi ütles, et turvatöötaja
on nii mõttetu amet. Seda ta tundub olevat jah,
kui ise ei ole seda ametit
pidanud, siis jääb küll selline mulje, tegelikkuses
see nii ei ole. Olen töötanud mitmetel objektidel
ja kõige huvitavam objekt
on KG. Olen sellel tööl olnud peagi 5 aastat ja kõige meeldivamad mälestused on sellest majast siin.
Muidugi on tulnud ületada ka raskusi, aga need
selle asja just huvitavaks
teevadki. Õpilane paneb
sind proovile, kuidas närv
vastu peab ja kuidas hakkama saad. Nendele teeb
see kõik nalja, aga vähemalt midagi meenutada
tulevikus.
Lõpetuseks ütleks meie
õpilastele: võtke meid kui
sõpru mitte kui vaenlasi.
Ilusat veerandi lõppu
ja kaunist kevadet!
Aire Pahapill,
objektivanem

Reedel, 9. märtsil esines meie õpilastele infotehnoloogia spetsialist-visionäär Linnar Viik, kes rääkis innovatsioonist ja sellest, kuidas oma ideid ellu viia. Foto: Arvi Tanila

Neljandate klasside talispordipäev
Meie kooli ajalehes oli artikkel, millest võis lugeda,
et KG talispordipäev jääb
ära. Selle peale olin ma väga
kurb, aga meie õpetaja ja 4a
klassi juhataja tulid mõttele,
et meil võiks ikkagi spordipäev olla. See toimus neljapäeval, 8. veebruaril. Meie
talispordipäev oli huvitavaid tegevusi täis. Kõigepealt läksime koos 4b klassiga Kaarmisele. Metsa ääres
panime suusad jalga (kellel
olid) ja hakkasime läbi metsa ühes rivis sõitma kelgumäe poole. Kõik kellel olid
suusad, läksid õpetaja Ree-

daga suusamatkale. Kelgutajad suundusid õpetaja Sirjega kelgumäele. Kahjuks
me metsas ühtegi looma ei
näinud, aga see-eest nägime
loomade jälgi ja magamiskohti. Tegime suuskadel üsna suure ringi. Tagasi mäele
tulles ootas meid ees üllatus
- saime mootorsaaniga sõita. Lõpuks sõitsid ka õpetajad. Siis sõideti veel natuke
kelkudega ja üsna varsti tehti lõke. Lõkke ääres sõime
ja jõime teed. Õpetajad olid
kaasa võtnud vorste, mida
sai ise lõkkel küpsetada. 4b
klassi poisid harjutasid ka

suusahüppeid . Neid oli huvitav vaadata. Üsna pea pidi hakkama asju kokku panema . See võttis vähe aega
ja siis vilistas õpetaja ja teatas, et aeg on hakata lahkuma . Kõik läksid bussi juurde ja pidi panema suusad
või kelgud bussi pagasiruumi . Hakkasimegi Kaarmiselt tagasi Kuressaare Gümnaasiumi poole sõitma. Sõit
kestis pool tundi ja Kaarmisel olime kolm ja pool tundi.
Meie talispordipäev oli väga
lõbus ja tore.
Karmen Tamsalu, Joanna
Kajak, Kärt Kaasik
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„Oleme päästjad!”

Neidudeansambel Kapriis saavutas Jõgeval 4. koha. Foto: Veikko Lehto

Alo Mattiiseni nimelised
muusikapäevad Jõgeval
9. märtsi varahommikul
kell 5:15 startis Kuressaare
Gümnaasiumi eest bussitäis
laulvaid noori Jõgeva poole. Väiksemad poisid võtsid
teel vabariiklikule ansamblite konkursile tihti viisijuppi üles. Pelgalt ümisemisega
aga asi ei piirdunud: need
kaks päeva olid täidetud
suurepärase muusikaga, mis
praegugi võtab kananaha
ihule ja tekitab äreva tunde.
Seda emotsiooni, sädet ei tohi kunagi lasta kaduda, helid annavad meile rohkem,
kui me arvatagi oskame!
Meie kooli esindasid
viis ansamblit. Kõige väiksemaid (4.-5. kl) juhendab
Helle Rand - Arbuska, kuhu
kuuluvad Hedi Kereme, Sissel-Maria Mägi, Maria Lindau, Mirjam Tenno, Annaliis Lehto, Loretta Tiits, Ralf
Heinsoo, Marek Kesküll,
Joanna Kajak, Morten Mägi-Ravn, Jako Jõgi.(saavutas
5. koha) 6. – 7. klassist tegi kaasa Mandlike – Linda
Lapp, Hanna Martinson, Helena Pihlas ja Mirjam Kütt,
nende õpetajaks on Pilvi
Karu. Gümnaasiumiastmes
oli kaasa tegevaid laululapsi kolmes grupis: Kapriis
– Kristel Aaslaid, Karoliine Kask, Lelet Aavik, Tuuli
Rand ja Kaia Jalakas; Sa:rlai-

ne – Dea Oidekivi, Kaia Oidekivi, Teele Viira, Maarja
Nuut, Kusti Lemba, Preedik
Heinmaa, Mihkel Reinart,
Jako Niit; Jepps – Preedik
Heinmaa, Kusti Lemba, Sander Maripuu, Jako Niit +
Matis Rei.
Tegevust jagus kahte
päeva: 9. märtsil sai nautida IV kuni VII klasside musitseerimist ja 10. märtsil liigutasid meie kõrvu VIII- XII
klassid. Muusikas kasvavad
kogemused aastatega ja seda oli näha ka esinemisest.
Kõige vanema vanuseastme
seas oli palju väga häid tegijaid, tihe rebimine. Esinemine Jõgeval toimus siiski
rõõmsas meeleolus ja ennekõike oli see üks kogemus lisaks järgnevateks esinemisteks.
Auväärne žürii oli emotsionaalne. Jeppsi esinemise
ajal elas entusiastlikult kaasa
Vaiko Eplik ja nipsu lõi Tarmo Leinatamm. „Suur kõrv”
hindas kõrgelt eesti regilaulu
ja see tõigi seekordse Grand
Prix’i Paldiski Gümnaasiumi segaansamblile. Hoolimata sellest, tegid meie kooli lauljad vapustava etteaste
ja Jepps sai saali suurima aplausi osaliseks, rahvas tõusis
püsti ja plaksutas Jeppsi lavale tagasi.
Reede õhtu oli lõppenud
kultuurselt, nimelt oli uue

intrigeeriva noortefilmi esilinastust Jõgeva Kultuurikeskuses ja kõik osalejad said
seda uudistama minna. 10.
märtsi hommik kaasas endaga veel rohkem siblimist
kui eelnev. Ootused ja lootused veel rohkem üleskruvitud. Kui kõik ansamblid olid
oma etteaste teinud, oli mär-

gata pingelangust. Ühtäkki olid kõik nii ülemeelikud
ega jaksanud enam passida.
Kibeleti juba autasude järele. Enne tähtsat sündmust
esinesid suurmeistrid Tõnis
Mägi ja Chalice.
Kõik lõppes maaliliselt.
Kuressaare
Gümnaasium
noppis kaks esikohta ja ühe
eripreemia. VI-VII klasside
arvestuses osutus parimaks
neidude ansambel Mandlike. Parimaks noormeesteansambliks tunnistati juba teist
aastat Jepps. Eripreemia
pälvis ka Matis Rei parima
beatbox’i eest. Naaberkool
SÜG tõi koju ühe esikoha IV-V klasside arvestuses
ansambliga Hundinuiad ja
sellele vahvale noormeeste
ansamblile omistati ka eripreemia lavalise sära eest!
Saarlased on alati head lauljad olnud!
Muljeid üritusest
„Suur kõrv” võib olla ka
karm. Paari laulu ajal katsid nad kõrvad või raputa-

Mandlikese neiud pälvisid Jõgeval esikoha! Palju õnne! Foto: Veikko Lehto
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„Oleme päästjad!”

KG segaansambel Sa:arlaine saavutas Jõgeval 4. koha. Foto: Veikko Lehto

sid pead, aga see ei olnud nii
meie kooli lauljate esinemise ajal. Pärast Jeppsi esinemist käisid mööda võõrad,
kes laulsid Jeppsi laulust
ühte osa: „Oleme päästjad,
elupäästjad, oleme päästjad, vetelpäästjad.” Laine
Lehto:„ žürii sõnul on Saaremaa lauljad alati tasemel
olnud. Mõned aastad tagasi
lausa naljatati, et saarlastele tuleks avada eraldi laulukategooria.” Head muusikat
tulid nautima ka eelmisel
aastal kaasa laulnud Preedik
Lemba ja Erko Niit. Preedik
Lemba:„Ma olin nagu ise laval. Pulss oli 124 lööki minutis tavalise 104 asemel.” Erko
Niit:„Tahaks ise ka laval olla, elasin istudes kaasa. Respekt selle eest, et Jeppsi nime
ei muudetud.” Pinge oli kruvitud tipuni paljudel. Linda
Lapp: „Ohhhh. Jepps oli ikka kõige parem!” Rääkides
veel Jeppsi esinemisest, lisas
Laine Lehto, et tegu oli parima Kooli laulu esitusega.
Jeppsi liikmed ise räägivad
järgnevalt. Jako Niit:„Pinev
tunne on alati.” Kusti
Lemba:„Esinemistunne
on
sensuaalne.”
Preedik Heinmaa:„Siin on ala-

ti väga hea esineda.” Sander Maripuu:„Kõik on väga
normaalne.” Arbuska väiksed lauljad ütlesid, et tegu
on väga toreda üritusega ja
neile väga meeldis.
Eelmise aastaga võrreldes on laulude seaded muutunud keerukamaks, aga samas on lihtsam vahet teha
heal ja halval muusikal, vahepealseid esitusi polnud.
Erko Niit:„Pooled olid kehvad ja ülejäänud olid head,
aga otsustamist ei muuda see
ikkagi kergemaks. Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste tase on sama hea, aga Jepps on
rohkem tööd teinud.” Laine
Lehto:„Oli palju huvitavaid
seadeid, leide. Segaansamblite tase on muutunud kõrgemaks ja eelnevatel aastatel
on meil läinud veidi paremini.” Teele Viira:„Eelmine
kord oli esineda palju rahulikum, seekord oli pingelisem, jalg värises.” Jako Niit:
„ Olen vahepeal suuremaks
saanud.” Sander Maripuu:
„Iga aastaga on kogemusi
rohkem.”
Eks salamisi unistasid
kõik kõrgetest kohtadest,
aga see ei ole primaarne. Pilvi Karu: „Ootasin, et Mand-

likese lood tuleksid hästi välja. See on ansamblitel
aasta tähtsaim üritus, siin tahavad lauljad olla parimad.”
Helle Rand: „Lootused olid
suuremad, aga ka esinemiskogemus žürii ja asjatundliku publiku ees on suur kogemus. Ja muidugi on hea
meel, et saarlastel üldiselt
väga hästi läks.“
Autasustamistseremoonia käigus räägiti Puhhi lemmiktegevusest, milleks on
esimese mõttega mee söömine, aga kui Puhhi veidi
järele mõtles, siis sai ta aru,
et parim tunne on just hetk
enne mee söömist! Preedik
Heinmaa:„Olen tulemustega
väga rahul, aga salaja julgesin loota veidi enamat.” Kusti Lemba:„Ootused olid ülevad.” Teele Viira:„Lootsin,
et kõik läheb stabiilselt, aga
tegelikult läks oodatust natuke halvemini.” Laine
Lehto: „Ootuseks oli jõuda
esikolmikusse, aga aastad ei
ole vennad. Alati tuleb võimalikult hästi esineda!” Jako
Niit: „Alati tuleb see, mis tulema peab.”
Laulmine peab alatiseks jääma ja seda peab

oskama nautida. Sander
Maripuu:„Lõbus peab ka olema!” Pilvi Karu:“Saaremaa
noori lauljaid on hea kuulata.
Kuulake ja laulge head muusikat ja mingem igal aastal
Jõgevale.” Teele Viira:„Kui
võimalus, minge kindlalt Jõgevale!” Erko Niit:„Peaasi,
et need ansamblid ära ei kao,
seda tuleb jätkata. Olgem
ausad, saarlaste tase on väga
hea.” Helle Rand: „Jätkakem
samas vaimus, et ikka ka
järgmisel aastal oleks bussitäis noori Jõgevale sõitmas.
Samas tahaks julgustada
ka maakoolide lauljaid sellel konkursil osalema.“ Kusti Lemba:„Lõpetage ära oma
superstaarindus, olge loomulikud. Ja otsige oma šnitti.” Lõpetuseks ütles Karoliine Kask:„Kõik sai ju ometi
hästi tehtud ja see ongi põhiline!” Pärast kahte pikka
tegevusrohket päeva oli hea
jälle koju sõita.
Aitäh kõigile lauljatele
suurepäraste etteastete eest
ja suur tänu ka nende juhendajatele! Järgmisel aastal 7.
märtsil siis uuesti!
Laura-Liisa Perova,
11C klass

Siin meie võidukad päästjad ongi - noormeesteansambel Jepps. Foto: Veikko Lehto
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Kooli aineolümpiaadide nädal
Veebruarikuu viimasel
nädalal toimus antud õppeaasta teine kooliolümpiaadide nädal. Teadmisi ja
oskusi mõõdeti 5.-11. klassides ajaloos, 8.-9. klassides
käsitöös ja tööõpetuses ning
1.-2. klassides eesti keeles,
matemaatikas, loodusõpetuses.
Selgusid parimatest parimad.
Ajalugu:
5.kl. I koht Riin Nõukas;
II koht Kati Vahter ; III koht
Sten Rosljuk
6.kl. I koht Kristiin Aavik; II koht Kaisa Silluste ;
III koht Maris Kõrgesaar
7.kl. I koht Laura Laaster; II koht Linda Lapp ; III
koht Piret Salumäe
8.kl. I-II koht Anna-Laura Nurmela ja Henri Kunstmann ; III koht Tarmo Aav
9.kl. I koht Sandra Tiitson; II koht Alan Väli ; III
koht Kristjan Kiirend
10.kl. I koht Kai Reinfeld; II koht Triin Jõgi; III
koht Kerttu Mänd

11.kl. I koht Marko Elli;
II koht Pilleriin Vessik; III
koht Raido Kahm
Käsitöö:
8.kl. I koht Johanna Toplaan; II koht Reet Salumaa;
III koht Mare-Li Aavik
9.kl. I koht Kertu Saar; II
koht Juta Altmets; III koht
Kerttu Salujärv
Töö- ja tehnoloogiaõpetus:
8.kl. I koht Kristjan Lindau; II koht Allar Aas
9.kl. I koht Andri Vanem; II koht Mihkel Rand;
III koht Alan Väli
Eesti keel:
1.kl. I koht Mari Tiitson;
II koht Kristin Kask; III koht
Sandra Pilter
2.kl. I koht Grete Kaal;
II koht Anna-Maria Lest; III
koht Marten Mäeots
Matemaatika:

sik

2.kl. I koht Henri Kelder;
II koht Grete Kaal; III koht
Ingrid Pruunlep
Loodusõpetus:
1.kl. I koht Merlin Sepp;
II koht Patrick Lomp ; III
koht Mari Tiitson ja Keith
Meitern
2.kl. I koht Karolin Kärm;
II koht Grete Kaal; III koht
Anna-Maria Lest
Võitjate
autasustamine toimub emakeelepäeval,
s.o. 14.märtsil.
Tänud
olümpiaadide korraldajatele: Tiiu Vöö
(sotsiaalteaduste osakonna
juhataja); Raili Kaubi (kunsti ja käsitöö osakonna juhataja); Grete Pihl (klassiõpetajate osakonna juhataja).
Tänud kõigile aineõpetajatele, kes olümpiaade ette
valmistasid ja läbi viisid.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

1.kl. I koht Sven Mihkel
Lember; II koht Cristo Prostang ; III koht Kaspar Kaa-

Ajaloo-olümpiaadist
26.veebruaril panid 40
meie kooli 5.-11. klassi õpilast proovile oma ajalooteadmised.
Olümpiaadi teemad ja
kirjandus olid välja kuulutatud juba sügisel. Ajalooõpetajad tänavad kõiki
tublisid lapsi, kes selle suu-

re lisatöö ette võtsid ning
olümpiaadil osalesid. Lisaks õpilastele on suure tänu ära teeninud kõik meie
ajalooõpetajad, kes lapsi juhendasid, olümpiaaditööd koostasid, ürituse
läbi viisid ja tööd ära parandasid. Meie kõik (An-

ne Mets,Vilma Kuiger, Rutt
Jasmin, Madli-Maria Niit ja
Tiiu Vöö) saime oma õpilaste tubliduse üle rõõmu tunda.
Tiiu Vöö,
sotsiaalteaduste osakonna
juhataja

3.-4. klasside aineolümpiaadidest
2.märtsil võistlesid Kuressaare Põhikoolis maakonna 3.-4.klasside õpilased
matemaatika, eesti keele ja
loodusõpetuse tundmises.
Kõik olümpiaadid toimusid
samaaegselt, igast klassist
sai igas nimetatud õppeaines osaleda 1 õpilane.
3.klass,
matemaatika:
3.koht - Sigrid Palts (3B kl.,
juhendaja õp.R.Rääp) 4.koht
- Henry Viirmäe (3A kl., ju-

hendaja õp.I.Engso)
3.klass, loodusõpetus:
3.koht - Kristel Sepp (3B
kl., õp.R.Rääp) 6.koht - Eliis
Mets (3A kl., õp.I.Engso)
4.klass, matemaatika: 2.3.koht - Priidu Saart (4B kl.,
õp.S.Mehik) 5.koht - KarlMartin Lember (4A kl.,
õp.R.Välisson)
4.klass, loodusõpetus:
3.koht - Liina Salonen (4B
kl., õp.S.Mehik)

4.klass, eesti keel: 4.koht
- Loretta Tiits (4B kl.,
õp.S.Mehik)
Tänan kõiki tublisid osalejaid ja nende juhendajaid
õpetaid Raina Rääpi, Inga Engsot, Reet Välissoni ja
Sirje Mehikut!
Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juhataja



Kolmapäevast
kolmapäevani
Jalka 1/2007- Eesti Jalgpalli Liidu ajakiri, mis ilmub 6 korda aastas.
“Jalka” on pühendatud eelkõige kodumaisele jalgpallile, kuid juttu tuleb ka naistejalgpallist. Selles
numbris on Eesti jalgpallimeistrivõistluste
meistriliiga, esiliiga ja Balti liiga kalender, intervjuu Taavi
Rähn-iga jpm.
Tehnikamaailm 3/2007Enam pole kaua oodata jäänud-F-1 hooaeg algab juba
18. märtsil. Ära on toodud F1 võistkondade koosseisud
ja võistluste rajad.
Tänavu, mil kõik tiimid
kasutavad ainult Bridgestone toodangut, väheneb konkurentide rehvivaliku järel
luuramine, kuid spioneerimine konkurentide järele jätkub-pisiasju F-1 köögipoolelt.
“Kevadhitiks
minikleit.”- Postimehe ajakiri Arter 17.02.2007, lk.28-30
Soovitusi, mis võiks kevad-suvel moeteadja garderoobi kuuluda. Tegijaks on
nii A-lõige ja kitsad püksid
kui ka kihilised rüüsid ja pitsid.
“Vägivallatu võitlus capoeira” - Äripäev 2.märts
2007 lk.31
Brasiiliast paari aasta
eest Eestisse jõudnud tantsuline võitluskunst capoeira on
siinmail veel küllaltki tundmata. Artiklist saab teada,
et capoeira olemus on tants,
võitlus, suuremeelsus ja sõprus.
Paulo Coelho “Kurat ja
preili Prym”. See on õpetlik
lugu inimese muutumisest,
valikutest, hirmudest, kiusatustest, ahastusest ja pidevast võitlusest Hea ja Kurja
vahel.
Kadri Kõusaar “Vaba
tõus”. “Tüüpiline ühe tüdruku päevik, naistekas”, mis
keskendub peamiselt hea elu
ja hea surma filosoofilisele
teemale.
Agatha Christie “ Miss
Marple”. Siin on lühikesed
kriminaallood.
Maren Aaviste ja
Urve Aedma raamatukogust
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Lühidalt
Pühapäeval, 4.märtsil toimus Kuressaare linnateatris KG galakontsert.
Lavalaudadele astusid
Kuressaare
Gümnaasiumi
parimad tegijad erinevatest
valdkondadest: koorilaulust
võimlemiskavadeni.
Õhtut juhtisid Heli Vaher 12A ja Mikk Aeg 11D
klassist.
Ligi 3 tundi kestnud kontserti alustas kooli laul, mida
esitasid Kristina Liiv, Linda
Lapp ja Kaia Oidekivi- esindatud olid nii alg- kui põhikool ning ka gümnaasium.
Kontserdi esimeses pooles võis näha-kuulda alg- ja
põhikooli esinejaid.
Siinkohal tooksin esile Kateriine Püüa, kelles on
tohtult palju potensiaali.
Huvitavalt kõlas tütarlaste ansambel Mandlike.
Peale 20-minutilist vaheaega astusid publiku ette
gümnaasiumi tegijad.
Märkimisväärt
oleks
noormeesteansambel JEPPS,
Mikk Aja proosakatkend
ning Preedik Heinmaa. Kuid
eks omamoodi toredad olid
kõik.
Kontserdi lõpetas segakoori “Ave” etteaste, peale mida anti sõna soovijaile, kes tänasid korraldajaid.
Suured tänud peakorraldaja
Laine Lehtole, kõigile esinejaile, õhtujuhtidele ning kõigile juhendajaile. Järgmise
aastani!

Meie KG, 14. märts 2007

Abiturientide 100 päeva ball
Ball algas kell 20.00, kui
koguneti Rüütli restorani Ritter. Meid võtsid vastu Teele ja Hendrik, kes olid
õhtujuhtideks. Algus oli nagu tavaliselt veidike tagasihoidlik, aga mida enam lõpu
poole, seda rohkem oli tantsuplatsil keerutajaid.Väga
kihvt oli Miss ja Mister Abi-

tuuriumi valimine, sest osavõtjatele olid välja mõeldud
põnevad ülesanded ja ka
teistel oli huvitav, sest tihti oli kuulda kaasahaaravat
kihistamist.Õhtujuhid olid
igal juhul tasemel ning üritust võib lugeda väga kordaläinuks. Pole olnud hetkegi, kus tantsulava oleks tühi

olnud, pigem kippus kitsaks
minema, aga seda rohkem
oli nalja, sest oli näha, et pidu nauditakse. Aitäh korraldajatele ja kõigile ballil viibijatele, sest te tegite selle õhtu
väga meeldejäävaks:)
Reet Paakspuu,
12A klass

Triin Kand,
9B klass

Miss ja Mister Abituuriumi valimine oli põnev protsess. Õhtujuhid Teele ja Hendrik tulid enda ametiga suurepäraselt toime. Tantsupõrand oli terve õhtu jooksul tantsijaid täis. Fotod: Heiko Kull.
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

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

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@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.

Saaremaa Kaubamaja

