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Juht tänab
KG mälumänguvõistkonda - Jana Smidt`i,
Elisabet Arget, Kristjan
Kiirendit ( kõik 9c) ja Jorgen Holmi (8a), kes saavutasid Eesti koolinoorte
mälumängu meistrivõistlustel põhikoolide grupis
III koha.
Maarja-Linda
Põld,
10d klass, Anneli Meisterson; Külli Mänd, Siivi
Kaasik, Tarmo Matt! Suur
tänu talveaia sisustamise
korraldamise ja avamise
organiseerimise eest!

Lk. 2

Killuke põnevust argipäevas, mis nimelt,
lugege ja tehke ka...

Lk. 3

Saame tuttavaks 14.
lennu vilistlase Meelis
Kubitsaga!

Lk. 4

Mida huvitavat toob
meile 2007. aasta
tervisenädal?

14. aprillil on esimene riigieksam

Palju
õnne!
Õpilaste sünnipäevad
Greete Paaskivi 2B
12.04.
Kelly Talvistu 5A
12.04.
Liisu Oll 12D
13.04.
Kaspar Kallas 8B
13.04.
Mari-Anne Pregel 10A 13.04.
Taavi Sonets 9C
13.04.
Aaron Usin 7B
13.04.
Kristi Aksiim 7B
13.04.
Marju Lember 11E
13.04.
Ats Pildre 12A
14.04.
Silvar Vahkal 10C
14.04.
Henri Lepik 4B
14.04.
Merli Rifk 12E
14.04.
Ergo Saar 4A
15.04.
Liisi Sulamägi 11D
15.04.
Richard Kesküla 2B 15.04.
Koit Simso 11C
15.04.
Sander Moondu 2A 15.04.
Jaanika Kütt 11B
16.04.
Piret Pihl 10B
16.04.
Annika Paalits 10F
16.04.
Kristiina Valge 12B
16.04.
Eliise Belinets 8A
16.04.
Katry Reinart 10C
16.04.
Triinu Tarus 10C
16.04.
Kea Õispuu 10A
17.04.
Kerttu Kilumets 9A 18.04.
Johanna Randmets 4A 18.04.
Kedli Tuuling 10A
18.04.
Märt Varik 12A
18.04.
Risto Lindmäe 7B
18.04.
Reimo Tugi 12A
18.04.
Töötajate sünnipäevad
Marika Paas

16.04.

KG vilistlased Helena ja Mihkel jagasid kuu aega tagasi lõpetajatele kirjandikirjutamise kogemusi. Foto: Eve Paomees

Tänavu kirjutavad lõpukirjandit pea 14 tuhat noort
üle Eesti. Selleks, et esimene riigieksam edukalt mööduks, mõned näpunäitedmeeldetuletused
selleks
päevaks.
1. Tule kohale vähemalt
pool tundi enne eksami algust - eksam algab kell
10.00
2. Võta kaasa joogipudel, töökorras must või sinine pastapliiats (igaks juhuks
kaks!), peavalutablett, salvrätikud. Kui võtad kaasa šokolaadi või muud söödavat,
võta see krabisevast paberist
välja.
3. Jäta koju korrektuurpliiats, MP3-mängija jm kõrvaklapid – neid ei tohi eksamil kasutada!

4. Eksami ajal on Sul lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut – kasuta seda
võimalust!
5. Sul on töö kirjutamiseks aega kuus tundi – kasuta seda aega asjalikult, ära
kiirusta!
Kuna kordamine on tarkuse ema, on siinkohal paslik veel kord meelde tuletada Helena Piheli ja Mihkel
Milleri vahvad ja väga väärtuslikke soovitusi kirjandipäevaks:
1. Ära näri nätsu! - Naabrile see ei pruugi meeldida!
2. Kirjuta omas tempos! Ära kiirusta vaid sellepärast,
et naaber juba lõpetas!
3. Ära klõpsuta kontsakingade ega tanksaabastega
ühest saali servast teise – see

häirib kaaskirjutajaid!
4. Ära joo liiga palju vett!
5. Pastapliiatsitega ei
maksa üle pingutada – 21
pastakat korraga kindlasti
tühjaks ei saa:)
6. Pane end mugavalt riidesse!
7. Tekita mõnus õhkkond
– naerata naabrile:)
8. Vali hea koht, s.t meelepärane tool, pole oluline,
kui see asub esimeses reas:)
9. Kallista sõpru (Loomulikult enne kirjandit, mitte
selle ajal!)
Lennukat
sulge,häid
ideid ja raudset närvi selleks
tähtsaks päevaks!
Eve Paomees,
kes oli samas situatsioonis 8
aastat tagasi
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Toimetaja
veerg
On kevadeaeg. Ei ole oluline, kas parajasti on soe või
külm, on hea, et on valgust ja
päikest ja õhku.
Koos kevadega tulid ka
värviliste munade pühad ja
kirjandi kirjutamise aeg. Uskumatu küll, aga aasta on läinud nii kiiresti, et taaskord
seisab meie kooli uus lend
elluastujaid esimese, kõige olulisema eksami – küpsuskirjandi- kirjutamise ees.
Kirjand on ilus eksam, see on
otsekui pühendus eesti keelele, kultuurile, enda riigile. Justkui ellu astuva noore autogramm, visiitkaart...
Kirjand peegeldab teie maailmatunnetust, oskust leida,
näha, tunda ja järeldada. Jätkugu teil, laupäevastel suleseppadel, siis tarmukust,
häid ideid ja väärikat arutelu. Mõelge hoolikalt, kuidas teile antud võimalust
targasti kasutada. Olge kõrgemal igapäevasest meediamullist, näidake, et olete lugenud ja osake ka loetu
üle arutleda. Otsige kirjanike ridade tagantki ja analüüsige leitut. Pidage meeles, et ei saa olla kaht sarnast
head kirjandit, sest head on
alati omanäolised ja erilised.
Pean teile pöialt:)

3. aprillil ‘07 andis Tiigrihüppe Sihtasutus Tallinnas Energiakeskuses kätte innovaatiliste lahenduste konkursil osalenud parimatele koolidele rahalised auhinnad. Kuressaare Gümnaasiumi projekt “Magnetkaart kui
päästerõngas” oli samuti tunnustatute hulgas - koju tuli II koht ja 50 000 krooni. Palju õnne! Foto: Gert Lutter

Killuke põnevust argipäevas
Foto: Anneli Meisterson

Marit Tarkin, eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Talveaed avati! Foto: Gert Lutter

Pikk ja raske kooliaasta on üsna varsti selja taga,
õues läheb ilm iga päevaga üha ilusamaks ning soojemaks. Aina rohkem tahaks
veeta aega õues, mitte koolipingi taga. Kuid alati oodatakse tundi põnevusega, kui
seal toimub midagi erku ja
erakordset. Sellised huvitavad ja kauaoodatud olid eelmisel nädalal 11. ja 12.klasside vene keele tunnid.
Nimelt otsustasime korraldada söögitunni: igaüks valmistas kodus midagi
maitsvat, mida klassikaas-

lastele pakkuda ning tõi selle
siis kooli. Kõik tulid ülesandega ideaalselt toime- suupisted viisid lausa keele alla. Meil oli võimalus maitsta
erinevaid küpsiseid, komme, suupisteid, isegi kooke.
Küpsetised olid kõik väga
head, mistõttu tekkis mõte veel üks sarnane tund teha…
Veel toimus eelmisel nädalal õppevahendite näitus, kus üheks eksponaadiks
oli filmile võetud vene keele tund. Filmi tegid õpilased
õp. Ellen Kase eestvedami-

sel. See tutvustab meie kooli vene keeles.
Tavaliselt kipub nii olema, et mida rohkem kevade poole, seda enam tundub kool väsitav ja üksluine.
Abiks on põnevad tunnid ja
huvitavad tegevused, tänu
millele muutuvad koolipäevad meeldejäävamaks.
Loodetavasti on ka teie
tunnid sama toredad! Ilusat
kevadet!
Liina Reinart, Sofia Hratkevitš,
12A klass
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Saagem tuttavaks KG 14. lennu vilistlase
Meelis Kubitsaga
Täna saame tuttavaks
KG 14.lennu vilistlase Meelis Kubitsaga. Meelis on suhtekorraldusfirma Corpore
juhataja ja omanik. Corpore
(asutatud 1995) on Eesti üks
juhtivaid kommunikatsiooni-büroosid. Ettevõtte konsultandid on enam kui 12
aasta jooksul teostanud või
nõustanud sadu suhtekorraldusprojekte, sh nõustanud
avaliku sektori tippjuhte,
aktsiate avalikke pakkumisi,
valimiskampaaniaid, erastamisi, ühinemisi ja ülevõtmisi. Corpores töötab 7 inimest, büroo konsolideeritud
müügitulu oli möödunud
aastal 14,7 miljonit krooni.
Corpore klientideks on ligi
40 kodumaist ja rahvusvahelist organisatsiooni nii avalikust kui erasektorist. Corpore on võitnud viimasel kahel
aastal ajalehe Äripäev poolt
koostatud Eesti suhtekorraldusfirmade TOP-i.
Millise tee olete läbinud ja
millised on olnud tähtsamad verstapostid?
Olen kogu oma teadliku elu töötanud ühes ettevõttes, mille nimi on küll 12
aastase tegevusaja jooksul
muutunud, kuid sisu ja tegevuspõhimõtted jäänud samaks. Nullist alustades olen
töö kaudu kokku puutunud
väga huvitavate tegelastega,
kelle mõju minule on ilmselge. Nende inimestega koos
töötamine, nõustamine on
olnud suureks väljakutseks
ja naudinguks. Nemad ongi
minu verstapostid.
Tähtsaim, mille saite kaasa Kuressaare Gümnaasiumist.
1990.-92. aastatel oli selleks ikkagi selgelt vähe teistmoodi, iseseisvam mõtlemine. Need on Eesti ajaloos
väga olulised aastad ja on
päris selge, et pedagoogidest, koolikeskkonnast sõltus suhteliselt palju, mil-

liseks
inimeste
vaated
edaspidi kujunesid. Õpikud jutustasid vana, uus
elu tuli uksest ja aknast peale. Meie lõpupidu toimus nt
sel nädalavahetusel, kui Eestis võeti kasutusele oma raha. Tolleaegset 2. Keskkooli
iseloomustas ikkagi 1. Keskkooliga võrreldes oluliselt
vabam õhkkond, kuigi sellest teavad muidugi paremini rääkida vanemad vilistlased. Meie ajal olid olulised
protsessid juba pöördumatud, kuigi veel paar aastat
varem erinesid kahe kooli
ajalootunnid üksteisest kui
öö ja päev.
Milline õpilane olite koolis?
Hinnetelt
keskpärane.
Õppimiseks väga aega ei jäänud ja ebameeldivaid aineid
ka alateadlikult vältisin. Samas ma omandasin kuskil
ilmselt 11. klassis ühe olulise
omaduse ja lõpetasin igasuguse mahakirjutamise. Hinne võis olla küll keskpärane,
kuid see oli aus. Selle kaudu
kujunes välja üks huvitav
põhimõte, millest olen töös
väga palju lähtunud. Piltlikult öeldes, kui Sa vahetunnis tüdrukuid patsist tirid,
siis pole sul moraalset õigust
minna tunni ajal vihikut laenama. Tuleb valida kas patsi või vihiku vahel, mõlema
tahtmine on väga silmakirjalik.
Teid kõige rohkem mõjutanud või suunanud õpetajad?
Mõne konkreetse nime
esiletoomine on väga õhukesel jääl kõndimine. Teevad ju kõik pedagoogid oma
tööd hingega ja parimal võimalikul viisil. Selge on see, et
humanitaarala õpetajad tundusid sümpaatsemad seepärast, et need teemad sobisid
mulle rohkem. Samas nt kui
füüsikat õpetanud pr. Metsmaa oleks lõpueksamil hin-

nanud ainult teadmisi, siis
ma siin mingit vilistlasintervjuud ei annaks, pigem
kaevaks kuskil kraavi. Gunnar Soodlaga oli selline isevärki asi, et me teda nagu
väga õpetajana ei võtnudki.
Respekt oli ja on kahtlemata olemas, kuid kuna ta
oli ise noor inimene ja tegi mitmed vaba-aja üritused kaasa, siis suhe oli teisel tasandil. Kõige tihedam
kokkupuude oli muidugi klassijuhataja Helgi Allikuga, kelle pühendumine ja
heasoovlikkus olid omaette kategoorias. Tema hiljutine lahkumine meie seast on
kurb sündmus kõigile ja minu kaastunne kindlasti tema
lähedastele.
Meenutage mõnd eredamat seika koolipõlvest.
Ütleme nii, et väga igav
ei olnud. Kõik kolm keskkooli lõpetavat klassi pidid
enne kevadel kaevama kooli ette suuremat sorti augu
ja istutama sinna oma puu.
Kuna meil füüsilise töö vastu huvi puudus, siis marssisime klassivend Urmasega
10. klassi matemaatika tundi sisse ja teatasime, et direktor Takkis on meid volitanud edasi ütlema - õpetaja
eraldagu meile mõned noormehed, tuleb kaevata auk,
tööriistad anname ja sisulisi juhendeid jagame meie.
Õpetaja eraldas, andis meie
käsutusse 3-4 toekamat
poissi, kellel ilmselt oli samuti hea meel, et said ilusal kevadpäeval tundidest
vabaks. Ise ostsime head ja
paremat, andsime noortele
labidad pihku ja lasime nurga taga leiba luusse. Kõik oli
ilus selle hetkeni, kui saabus paralleelklassi juhataja,
kes sai peale lühikest vestlust noorte kaevuritega aru,
mis toimub ja läks direktorile kaebama, et Kubits ja Niine ekspluateerivad noori inimesi ja üleüldse tuleks neile

ränk karistus määrata. Hiljem kuulsin, et Toomas Takkis oli kogu lugu kuuldes
mõnusalt muhelenud. Vana
malevakomandörina oskas
projekti võlu hinnata. Poisid
pääsesid tunnist, auk sai valmis ja eks tärkav turumajandus vajas ka juhatajaid - kõigile sobis.
Olete endaga kunagi erakordselt rahule jäänud?
Kooli ajal võib olla ehk
spordivõistlustel, muus osas
polnud nagu rahuloluks
põhjust. Ja mina võisin ju rahul olla, kuid ema või õpetajad ei pruukinud seda seisukohta jagada. Tööalaselt on
aga väga lihtne. Meie alal ei
saa mingit rahulolu kunagi
tekkida, selleks on liiga palju muutujaid platsil vajadusel tuuakse ikkagi väga kiiresti maa peale tagasi.
Kuidas olete kursis oma
endiste klassikaaslaste
käekäiguga?
Vähesel määral ja juhuslikult.
Mida tahaksite öelda KG
kooliperele?
Arvan, et olete teinud KG
puhul õige valiku. Ja valige
ikka kas patsi või vihiku vahel.
Leelo Laus,
vilistlaslugude toimetaja
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Lühidalt
Informiini võitjad
4.-6. klass: 6a – Eliise
Kõiv, Kristiina Avik, Johanna Sepp I koht 20p, 5a - Riin
Nõukas, Laura Oolup, Kelly Talvistu II koht 14p, 6b –
Laura Gerassimova, Kaisa
Silluste, Maris Kõrgesaar III
koht 9p.
7.-8. klass: 7b – Mari-Liis
Sepp, Loore Paist, Livia Matt
I koht 15,75p 8a - Kristiina
Ader, Jorgen Holm II koht
13p 8b – Johanna Toplaan,
Aiki Allik, Kristi Kandima
III koht 10,5p
9.-10. klass: 10e – Liisi
Saksakulm, Kertu Kaminskas, Maris Tustit I koht 19,5p
10b – Karin Kilumets, Liisa Reinart, Liis Pärna II koht
15,5p 9b – Triin Kand, Sandra Tiitson, Kertu Saar III koht
15p
11.-12. klass: 11a – Marek Laul, Taavi Ilves, Marko Elli I koht 18p 11c – Karin Tarkin, Kätlin Kajupank,
Mari Toop II koht 17,75p 12c
– Mikk Trave, Aadi Rahula,
Mikk Varjas III koht 17p
Võitjate autasustamine
on 23. aprillil kell 13.00 toimuval üritusel “Muna õpetab kana”
Kooliraamatukogu ja
sotsiaalteaduste osakond

“Teeme head tuju juurde”
päev KG-s!
Tervisenädala
raames
korraldab ÕNN-e komisjon 16. aprillil huumoripäeva. Huumoripäeval on võimalik lustida aulas naljakaid
videoid vaadates, alglasside
koridorides anekdoote nautides, esimese ja kolmanda korruse stendidel näitusi vaadates. Korraldame
ka plakativõistluse “Teeme
head tuju juurde”, mille parimaid ootavad auhinnad!
Head tuju igaks päevaks
soovib ÕNN-e esimees Kaja Puck!
Kaja Puck,
ürituse eestvedaja
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KG tervisenädal 2007
16.-20. aprillil toimub
taas 1.- 12. klassidele mõeldud tervisenädal.
Ürituse eesmärgiks on
tähistada
ülemaailmset
tervisepäeva (7.aprill) Erinevate üritustega teavitada õpilastele tervise tähtsust ja näidata võimalusi
igaühele oma tervise eest
hoolt kanda, luua koolis
eeldused tervisliku koolikeskkonna loomiseks.
Tegevused:
Kooli söökla - menüü
muutub
tervislikumaks.
Sellel nädalal on eriliselt
suur valik erinevaid mahlasid. Jälgige – menüüs on
taas värvilised märgid nende toitude juures, mida eriti soovitatakse tervislikuks
toitumiseks. Samamoodi on
märgistatud ka magustoidud. Toitu tervislikult!
Õpetajate toas
pakub
kooli söökla värskeid puuvilju
Kooli raamatukogus on
näitus raamatutest ja ajakirjadest, kus on kasulikku lugemist tervisest.
Nn. halli väljaku vitriinis
on näitus „10 aastat esmaabivõistlusi Saaremaal“
II korruse stendidele panevad 5. klassid suitsetamisvastased plakatid.
Koolimajas võib kohata erinevaid teemakohaseid
postereid.
Ajakava:
(klassidevahelisse arvestusesse minevad üritused on
märgitud *)
Esmaspäev 16. aprill
Kell 9.45 aulas - tervise ja esmaabi viktoriin 1.-3.
kl. võistkondadele (*)Kell
14.45 aulas - 4.-12. kl. klassidevaheline esmaabi viktoriin (*) (Võistkonnas on
kuni 6 liiget.)Vahetundidel
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

aulas - huumoripäev „Teeme head tuju juurde“
Teisipäev 17. aprill
Kell 9.45 õpetajate kogunemisel puuviljade jagamine; kell 11.00 aulas – 2 b
kl. näiteringi lavastus „Sööbik ja pisik“ 1.-3. klasside
õpilastele. Kell 14.30 kooli sööklas 4.- 6 ja 7.- 8. kl.
võistkondade tervisesalatite
valmistamise võistlus.(*)
Igast klassist osaleb kuni 3 võistlejat. Töid hindab zürii koosseisus Raili Kaubi, Tiiu Smidt, Elle
Jurkatam,Tiina Käen. (Juhend vt. Lisa 1.) Kell 14.45
aulas - elustamiskursus 9.
klassidele. Läbi viib esmaabiõpetaja Kaja Lehtjõe
Kolmapäev 18. aprill
Kell 14.45 Nn. Hallil väljakul ja nn. Punasel väljakul Saaremaa Punase Risti
demonstratsioonesinemine
kannatanu abistamiseks : 1.
peahaav- jooksis trepist alla, kukkus ja lõi vastu teravat trepi äärt pea ära.uimane, palju verd 2. epilepsia
hoog- nägu moondub, kukub pikali ja hakkab tõmblema 3 .ninaverejooks- põrkasid peadpidi kokku, ninast
jookseb verd 4. jala nikastus- kõrge
kontsaga väänas jala välja, jalg paistes ja
sinine 5. oksendamine- tablettide üledoos. Kell 15.00
võimlas - klassidevaheline
võistkondlik kõrgushüppevõistlus 5.-7.kl.ja 8.-9. kl. (*)
Võistkonnas 2 T + 2 P , kelle
tulemused liidetakse ja selle järgi selgub klasside paremusjärjestus.
Neljapäev 19. aprill
Kell 14.00 aulas - 10. kl.
õpilastele loeng „Uimastid
ja noored“ Lektor politseikomissar V.Väli. Kell 15.00
võimlas - klassidevaheline

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

Foto: Gert Lutter

võistkondlik kõrgushüppevõistlus 10.-12. kl. (*) Võistkonnas 2T+ 2 P , kelle tulemused liidetakse ja selle
järgi selgub klasside paremusjärjestus.
Reede 20. aprill
Kell 8.00 - 12. 00 õpetajatel ja sihtasutuse töötajatel
arsti kabinetis tasuta võimalik vereproovi kolesterooli
määramiseks (Parimad tulemused tulevad kui enne ei
ole söönud või 2 tundi peale
söömist) . vahetundidel aulas - võõrkeelsed etteasted ja tervitused
Kokkuvõtete tegemine:
Autasustamised toimuvad
kohe peale ürituse lõppemist (kõrgushüppevõistlus,
salatite tegemise võistlus,
viktoriini autasustamisest
teatatakse eraldi.)
Autasustatakse kooli diplomi ja auhinnaga 3 paremat
võistkonda.
Sirje Metsküll,
ürituse peakorraldaja

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

