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Juht tänab
Tiia Leppikut ja tema abilisi meeldejääva lauluvõistluse KuresStaar 2007 läbiviimise eest.
Toomas Takkis, koolijuht

Euroopa Koolis võistlusel auhinna pälvinud õpilasi Kristiina Avikut (6a),
Margot Väli (6a), Kertu
Saart (9b) ja nende juhendajat
õp. Elle Jurkatam’i.
Eesti Seksuaaltervise Liidu uurimistööde konkursil I koha saavutanud Janika Kruuserit (11d), Maarja
Oderit (11d), eripreemia saanud Maarja Viidikut (11a)
ja ergutuspreemia pälvinud
Laura Johansoni (11d), GLOBE programmi keskkonnauurimuste konkursil III koha
saanud Janno Tilka (8c) ning
uurimistööde juhendajat õp.
Sirje Kereme’d.

Lk. 2

Maapäev on Kuressaare Gümnaasiumis
tore traditsioon.

Lk. 3

Meil integratsioon toimib, tõestavad Helery,
Kaidi ja Nataša.

Lk. 4

Taas hakatakse valima lennu parimat kirjandit - kandideeri ka!

Kaunist emadepäeva, armsad emad!

Maidu Varik, õppealajuhataja

Palju
õnne!

Õpilaste sünnipäevad
Triin Lõhmus 1B
Martin Lapp 9A
Sander Laaster 6A
Teele Viira 11E
Voldemar Pungar 8A
Lilian Truu 5B
Grete Laak 7B
Fred Paist 5A
Silver Seppel 6A
Marlen Väli 7B
Mikk Paju 11A
Kätlin Luks 10A
Aina Antsmaa 9A
Riin Reinart 12A
Liina Reinart 12A
Keito Kaljulaid 8C
Liina Reinvald 12D
Jane Kaju 5A
Liisi Holmberg 9A
Noora Mikaela
Kotajärvi 6A
Alari Adoson 4A
Maarja Pihl 12A
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Töötajate sünnipäevad
Ülle Jasmin
Maidu Varik
Merike Kuldsaar
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14.05.

Läbi pingul päevade,
läbi asutute aastate,
ikka ja alati
see tasane saateviis.
Elusoe,
ihusoe, igiomane mu ema kume hääl.
Ei õpetus,
ei käsk, ei keeld,
ei küsimus.
Hääl nagu käsipuu,
hääl nagu trepp
üles, alla,
hääl nagu sild,
nagu purre,

astuda,
õlekõrreke üle sügava,
puri ja tiib,
tuulepuudutus,
soojendav, jahutav.
Helk ämblikulõng
uneududest, aimdustest,
kõhklustest,

viirastusevirvetest läbi.
Nabanöör argiasjade rägas,

silmside
tipptundide rüsinas,
algusehämarast
aegade lõpuni.
		
Ellen Niit

Kaunist
meeldejäävat
ja suvesooja
emadepäeva kõigile
meie kooliga seotud
emadele soovivad
nii Kuressaare
Gümnaasiumi
õpetajate pisibeebid
(fotodel) kui ka Meie
KG toimetus!
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Toimetaja
veerg
Selle aasta 18. nädal oli
kuidagi kordumatult kontrastiderohke...
Nädalavahetuse marulised sündmused Tallinnas ja
Kirde-Eestis asendusid vähehaaval, aga kindlalt igapäevaelu tava-askeldustega.
Seni äraootavalt vaikinud
lääs avaldas [lõpuks ometi]
väikesele Eestile kindlat toetust. Vaatame, mis edasi...
Kliima globaalse soojenemise ja üldse maikuu
kohta külmavõitu ööd vaheldusid päikeseliste päevadega, täis linnulaulu ja kirsipuuõisi. Suure suvesoojani
läheb ilmselt veel üksjagu
aega...
Ilma kaheteistkümnendiketa tavalisest vaiksemana tundunud koolinädal
päädis erksamate sündmustega reedel. Kõigepealt
võis koolimajas näha üksteise kannul siia-sinna ruttamas eri rahvustest noori, keda ühendab armastus
saksa keele vastu – tegu oli
rahvusvahelise noorte teatriprojektiga INSELIMPRO
ja Kuressaare Gümnaasium
koos tublide õpilastega võõrustas, toitis ja majutas kokku kolmekümmet osavõtjat
viiest riigist.
Reedese päeva esimest
ja teist vahetundi ilmestas
detsibellidest õhkav rokkmuusika, mis kogus fuajeesse tubli hulga huvilisi ja
raputas kogu maja alusmüürideni välja. Bänd ja käänulise elusaatusega Joel de Luna kutsusid õpilasi alkoholi,
tubaka- ja narkootikumidevaba elustiili propageeriva noorteürituse Meaningful
Life lõppkontserdile ööklubisse DIVA ning õhtu programmis olid ettekanded, filmilõigud, võistlusmäng ja
mõistagi palju muusikat. Kes
osales, see teab...
Kontraste oli niisiis kuhjaga. Aeg-ajalt ehk ongi sellist põhjalikku raputust vaja,
et nii enese kui teiste kohta
nii mõndagi teada saada ja
edasise elu peale erksamate
silmadega vaadata...
Olge tublid, kooli lõpuni
on jäänud vähem kui kuu!
Külli Mänd,
KG haldusjuht
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Lustlik maapäev 2007
Möödunud teisipäeval leidis aset järjekordne KG maapäev ehk üks tore traditsioon,
mis on saanud alguse vaat et
aegade hämarusest. Kuressaare Gümnaasiumi maapäeva nime all toimub üritus aastast 1998, ent sellele eelnes ju
veel ka kuulsusrikas laupäevakute ajastu...
Igatahes leidus sel kevadel kooli õpetajate ja sihtasutuse töötajate seas ligi kolmkümmend vabatahtlikku, kes
tundsid endas väge ja võimu
kooliümbruse korrastamisel
kaasa lüüa. Ja seda pingelisest
igapäevatööst ja kurnavast kevadväsimusest hoolimata.
Välja oli pakkuda mitmeid
tegevusi, millest kõige ligitõmbavam tundus lillede istutamine kooli n-ö paraadpeenrale peasissekäigu kõrval.
Sellest ka alustati, sest värvikirevad võõrasemad lausa palusid pottidest väljasaamist.
Initsiatiivi peenral haarasid enda kätte loomulikult
matemaatikaõpetajad, kes kõige nobedamalt istutusskeemi
suutsid välja arvestada. Neile
sekundeerisid emakeeleõpetajad koos oma kaaskonnaga,
kelle hulka kuulus koguni KG
vilistlasi. Kooliesise platsi võttis oma hooleks kooli ja sihtasutuse segavõistkond. Muru

Foto: Külli Mänd

riisumisel ja puude pügamisel olid esirinnas algklasside
ja vene keele õpetajad, Kaevu tänava äärsed lilleklumbid
said aga tunda loodusteadlaste asjatundlikku kätt. Kooli siseõues ja sissesõiduteedel
tolmutas luudade ja rehadega sihtasutuse agar kollektiiv,

Foto: Külli Mänd

teenides plusspunkte pealtvaatajatelt. Üllatulikult suureks rebimiseks läks elupuude
allee mütsikeste eemaldamisõiguse pärast ning umbes samal ajal heitsid kurvalt hinge
kõik naadid ujulaäärses püsilillepeenras.
Sellest, kui lõbusalt ja üksmeelselt see kõik juhtus, saab
mõningast aimu KG kodulehel avaldatud pildimaterjalist.
Enam-vähem isikliku portreefoto (peaaegu in order of appearance ja mõni pilt ei tulnud
välja ka) on saanud kõik maapäevalised.
Maa ise andis endasse pandud energia inimestele mitmekordselt tagasi ja nii võisid
kõik väsinuna, ent särasilmselt sööklas võileibu ja jooke
nautida.
Aitäh
organisaatoritele
KG loodusteaduste osakonnast, osaühingule Klipsi erakordselt kauni istutusmaterjali eest, kaasaaitajatele sööklast
ja ujulast ning loomulikult ja
vastuvaidlematult kõigile töötegijatele!
Kohtume järgmisel maapäeval!
Külli Mänd,
haldusjuht
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Meil integratsioon toimib!

Helery ja Nataša Narvas. Foto: Kaidi Kuusk

Jätkub KG ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasvahetusprogramm.
Пока
играет
музыкатанцуй!
25. veebruari hommikul
ootasime Kuressaare bussijaamas Tallinna bussi, et sõita õppima nädalaks Narva
Pähklimäe Gümnaasiumi.
Tallinnas istusime ümber
Narva bussile. Kokku kestis sõit Kuressaarest Narva
8 tundi. Kilomeetrid Narva
läksid kiiresti, kohati isegi
liiga kiiresti. Tundsime mingi hetk, et me läheme keskkonda, kus peame rääkima
teist keelt ja hakkama saama. Lohutada võis ennast
muidugi mõttega, et Narva
on siiski Eesti.
Reis Narva kulges pisikeses reisiärevuses, sest teadsime vaid pereliikmete nimesid ja koduaadresse, kuhu
pidime elama asuma. Nädalaid varem ostsime endale vene keele vestmikud, et
suhtlemist vene keeles parandada. Tegime mõlemad
nimekirjad asjadest, mida on
vaja kaasa võtta. Aadressid
käes, vedasime Narva linnakaardil näpuga järge, kas
elame ikka lähestikku. Linnakaart oli nii suur ja tänavaid palju, siiski meil vedas
ja elasime üksteisest u 10 minuti kaugusel. Narva jõudes
pidime maha minema enne
bussijaama, seal võtsid meid
vastu Ljuda, Nataša ja nende eesti keele õpetaja Narva
Pähklimäe Gümnaasiumist.
Tutvustasime end ja pärast

seda läksime oma reisikottidega kumbki uude koju.
Ilm Narvas oli külm ja
sadas ning ümberringi olid
vaid suured betoonmajad.
End sisse seades läks aga
kõik paremaks ja toredamaks. Esimesed rääkimised
omavahel olid üpriski naljakad. Tahtsid justkui midagi
öelda, aga takerdusid ja sõnavarast jäi lihtsalt puudu.
Siiski hakkas vestlemine sujuma.
Järgmisel päeval läksime
kooli. See kool on venekeelne - nii õpetajad kui õpilased. Küll aga õpitakse seal
2. klassist alates eesti keelt.
Kooli minnes tutvustati
meid uute klassikaaslastega
ja õpetajatega. Tundides istusime enamasti viimastes
pinkides, kuid uudistavaid
pilke ja vaatamisi märkasime üsna tihti. Kokkuvõttes
oli esimene päev paras katsumus - kõik vene keeles,
uued õpetajad, uus keskkond. Kui omavahel eesti
keeles vahepeal rääkisime,
hakkasid eestikeelsete sõnade lõpud valesti minema.
Kõrvus kajas üsna tihti vene keel ja eesti keel hakkas
imelikuna tunduma. Rõõmsaks tegi meid kooli tunniplaani nähes muidugi see, et
nädalas on neli korda eesti
keele tund. Klassikaaslased
meie vastu olid väga lahked,
samuti ka õpetajad. Eriti jäi
meelde kirjandusetund, kus
rääkisime teosest „Faust“.
Meie õnn oli see, et olime enne neid selle raamatu kirjan-

duses läbi lugenud, nii saime kindlasti rohkem aru.
Veel jäi meelde keemia tund,
kus õpetaja meid kiitis, sest
saime teistest paremini hakkama reaktsioonivõrrandite
tasakaalustamisega; muusikatund, kus klass jaotati kaheks ja pidi laulma lõbusat
venekeelset laulu ning eesti
keele tund, kus saime mitu
korda pahandada, et teistele õigeid vastuseid liialt ette ütlesime. Kaasas olid meil
ka oma vene keele õpikud.
Paljud tahtsid neid näha. Pärast sirvimist öeldi vaid, et
teil on päris lihtne vene keel,
võiks omalgi nii kerge olla.
Pärast tunde sisustasime oma aega erinevate tegevustega. Käisime NarvaJõesuus, külastasime Narva
kindlust, tutvusime vanalinnaga, käisime kinos.
Usun, et sõnavara tunduvalt täienes ja süvenes huvi vene keele vastu. Nädal
Narvas möödus kiiresti. Pered, kes meid vastu võtsid,
olid väga sõbralikud ja külalislahked. Naljakas oli esimestel hommikutel ärgata ja
kuulata venekeelseid uudiseid ja juua kogu aeg musta teed. Nädal Narva Pähklimäe Gümnaasiumis oli tore
ja igati meeldejääv.
Jutu pealkirjaga Пока
играет музыка- танцуй! Kuni mängib muusika- tantsi!
mõtlesime eelkõige seda, et
kui käes on võimalus, tuleb
seda kasutada. Enne Narva minekut käis peast palju mõtteid läbi, et äkki me ei
saa teises keelekeskkonnas
hakkama ja mis siis saab. Ette pole vaja kaotada. Lihtsalt
kasuta võimalust ja enamasti ei lähegi halvasti. 23.0427.04 õppis Nataša meie
klassis. Küllap on neil omakorda heameel vene keele
tunni üle, mis toimub meil
kolm korda nädalas. Loodame, et neile meeldib meie
kool ja meie klassis õppimine.
Helery Homutov, Kaidi Kuusk,
10A klass



Juht tänab
Saare Maakonna koolinoorte
jooksukrossil
24.04.2007 Karujärvel edukalt esinenud Kuressaare Gümnaasiumi õpilasi
Katrin Eiert - maakonna
koolinoorte jooksukrossi
I koht oma vanuseklassis;
Reimo Link - maakonna
koolinoorte jooksukrossi
I koht oma vanuseklassis;
Erki Elli - maakonna koolinoorte jooksukrossi I
koht juunioride arvestuses. Veel täname Kuressaare Gümnaasiumi tüdrukute võrkpallivõistkonda
koosseisus: Heddi Põld,
Kadi Mägi, Triin Madisson, Gerda Kaubi, Maarja
Aleksejeva, Kateriin Pani,
Maarja Nuut, Marin Aleksejeva ning nende saatjat/juhendajat Taimi Aru
eduka esinemise eest Saare Maakonna koolinoorte
meistrivõistlustel T-A klassi võrkpallis, kus saavutati
I koht.
Inge Jalakas,
spordiosakonna juhataja

11. klasside klassijuhatajad tänavad lennupulma organiseerimistoimkonna vapraid liikmeid, eriti Maarja
Viidikut 11A klassist.
11. klasside juhatajad

Tänan Tiia Leppikut ja
tema tublit meeskonda lauluvõistluse KuresStaar 2007
läbiviimise eest.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Teated
Seoses suvise noorte laulupeoga toimuvad järgmisel nädalal kooride üldproovid ja ettelaulmised.
Kolmapäeval, 16. mail
kell 11.00 - 15.00 toimub
proov kultuurikeskuses tütarlastekoorile “Vocaliisa”.
Neljapäeval, 17. mail kell
11.00 - 15.00 kultuurikeskuses mudilaskoorile “Ave Solbemoll” ja 15.00-17.40 segakoorile “Ave” Saaremaa
Ühisgümnaasiumis.
Okas
kurku siis kõigile meile!
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja
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Teated
Meeldetuletus gümnaasiumiõpilastele!
Palun maikuu lõpuks
ära kasutada teie poolt kooli magnetkaardile kantud raha, kuna kasutamata jäänud
summa ei kandu edasi järgmisesse õppeaastasse!
Tiiu Smidt,
söökla juhataja

Lühidalt
Kunstikonkurss “Euroopa koolis” autasustas võitjaid.
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KG Lennukirjandi statuut
KG Lennukirjand on
preemia lennu parima kir
jandi kirjutajale. Preemia
eesmärgiks on tunnustada ja
hinnata õpilaste loomingut,
originaalsust ning keelelise väljenduse rikkust. Preemia suurus - 500 EEK. Lennu
kirjandi autor kuulutatakse
välja abiturientide lõpuaktu
sel. Lennukirjand valitakse
välja abiturientide kirjandite
põhjal. Hindamiskomisjoni
le esitavad töö hindamiseks
XII klassi emakeele- ja kir
jandusõpetajad või XII klas
si õpilased ise hiljemalt 25.
maiks 2007.
Komisjonile
esitatakse anonüümsed märksõnaga varustatud tööd, autori
isikuandmed lisatakse kinni
ses ümbrikus.
Lennukirjandi valikul ar
vestatakse: 1. Teema avatust

Foto: Maidu Varik

2. Originaalsust 3. Sisukust
4. Isikupära 5. Põhjendamisja järeldamisoskust 6. Stii
li. Lennukirjandi hindamis
komisjoni koosseis (kuni 5
liiget) määratakse direktori
käskkirjaga igal õppeaastal,
kusjuures üks koht on õpi
lasesinduse esindajale. Hin
damiskomisjoni koosseisu ei
või kuuluda XII klassi ema

keeleõpetajad.
Hindamis
komisjoni otsused võetakse
vastu lihthäälteenamusega,
häälte võrdsel jagunemisel
on otsustav komisjoni esi
mehe hääl.
Kandideerida soovijad,
esitage enda tööd õppealajuhatajale 25. maiks!
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Aineõpetajate konsultatsioonide ajad
IV õppeperiood 2006/2007 (23.04. - 18.05.2007)
Kellaaeg
K 15.45 -16.00;
Adamson Anna
R 14.45 -15.45
N 13.00 -15.00
(labor);
Arak Olle
R 14.00 -15.00
N 14.00 – 15.00
Aru Taimi
E 14.45 – 15.45
Asford Stacy
Asumets Maren R 14.30 – 16.00
K 14.30 – 15.30
Auväärt Anneli
Baran Marianne K 12.45 – 13.30
N 13.00 – 13.45
Engso Inga
N 15.00 – 16.30
Haljas Riina
K 14.45 – 15.45
Hütsi Karin
T 14.00 – 14.45
Jalakas Inge
E 14.00 – 15.30
Jasmin Ruth
K 13.00 – 14.00
Jasmin Ülle
T 14.45 – 15.45
Jõgi Ave
T 14.45 – 15.45
Jurkatam Elle
Õpetaja

Reedel, 4. mail autasustati Tallinnas Õpetajate majas konkursi parimaid.
Kingituste ja aukirjadega pärjati ka meie kooli kolm õpilast. Need on
Kristiina Avik ja Margot Väli 6.a klassist ja Kerttu Saar
9.b klassist.
Tänan neid tütarlapsi oma ilusate töödega meie kooli esindamast!
Nimetatud töödega saate
tutvuda KG kodulehe pildigaleriis.
Elle Jurkatam,
kunstiõpetaja

25. aprillil pidas oma järjekordse töökoosoleku 31.
lennu lennunõukogu.
Arutlusel olid mitmete
plaaniliste ürituste korraldusküsimused: 14. mail toimuv lennu kevadkontsert
lastevanematele, lennu peredepäeva
korraldamine,
kokkuvõte KG Seeniorkooli
koolitusloengutest ja uutest
õppeloengutest.
Ellen Kask,
10C klassi juhataja

Kaju Johannes

E 17.00 – 18.00

Kanemägi Reene
Kask Ellen
Kaubi Raili
Kereme Sirje
Keso-vares Katrin
Kivi Merike
Kivilo Merike
Kuiger Vilma
Kuldsaar Merike
Kull Heiko
Kuuseok Asta

N 15.00 – 16.00
E 14.45 – 16.30
E 14.45 – 15.45
N 15.00 – 15.45
R 13.00 – 14.00
K 13.45 – 15.00
N 15.30 – 16.30
N 14.00 – 15.00
Kokkuleppel
R 15.00 – 16.00
T 14.00 – 15.45
E 15.40 (õues);
K 15.00 (ujula)
T 15.00 – 16.00
N 14.50 – 16.00
N 13.15 – 14.00
K 15.00 – 15.45

Käen Tiina
Käiro Viive
Laurson Maret
Leesi Maret
Lehto Laine

Koht
005
215
Õues
200A
300
200A
Ujula
209
411
304
024
306
208
413
203
Jõusaal
Tervisepark
105
410
201
003
207
400A
310
409
111
403
403
205
001
101

Õpetaja
Lehto Veikko
Matvejeva Ursula
Mehik Sirje
Mets Anne
Metsküll Sirje
Metsmaa Hilja
Mulenok Irina
Mäeots Marvi
Niit Madli-maria
Nurk Gerta
Noa Genadi
Paas Marika
Paomees Eve
Paomees Piret
Pesti Marje
Peet Kaarin
Pihl Grete
Pärn Maria
Rand Helle
Rand Mai
Rekaya Merle
Riis Ene
Rääp Raina
Sepp Ariita
Sepp Gabriel
Siirak Heimar
Soon Riina
Tiidovee Raina
Truu Heidi
Truumaa Irja
Tustit Endel
Tustit Malle
Tustit Merle
Vahar Eneli
Vahkal Signe
Varjas Marika
Välisson Reet
Vöö Tiiu

Kellaaeg
T 15.00 – 15.45
E 15.00 – 16.30
T 14.00 – 15.00
K 15.30 – 16.30
E 15.30 – 16.30
E 15.00 – 16.30
E 15.00 – 16.00
K 15.00 – 15.45
T 15.00 – 16.30
N 15.00 – 16.30
E 15.45 – 16.30
E 15.45 – 16.45
K 15.00 – 16.30
N 13.15 – 16.30
T 15.00 – 16.00
E 16.00 – 17.00
K 15.00 – 16.00
T 15.00 – 16.00
E 15.30 – 16.10
T 14.45 – 16.00
E 14.00 – 16.00
T 13.00 – 14.00
T 13.00 – 14.00
T 14.00 – 15.50
R 15.30 – 16.30
E 14.00 – 16.00
T 16.00 – 17.00
E 13.00 – 14.30
E 15.30 – 16.30
R 14.00 – 17.00
K 15.30 – 16.30
T 14.45 – 15.45
T 13.00 – 15.00
T 14.00 – 15.00
K 16.00 – 17.00
E 15.45 – 16.30
T 14.00 – 14.45
T 14.45 – 15.30

Koht
101
204
308
408
104
215
002
307
217
105
200
225
305
405
400
103
206
412
100
101
301
108
107
406
Võimla
111
001
109
303
225
Võimla
303
106
105
401
404
109
407
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Meie kooli kevadspordipäevast
Selleaastane KG kevadspordipäev toimub praktikanädala raames 28. 05.
2007 ning on mõeldud 1. 8. ja 10. klassi õpilastele.
Kevadspordipäeva üheks
eesmärgiks on tervist edendava koolina tervisespordi
propageerimise näol pakkuda õpilastele sportlikku
tegevust erinevate õppeainete kaasamisega. Anda õpilastele teadmine, et tervisespordiga tegelemine on lõbus
ja huvitav ning ei pea olema
alati füüsiliselt raske.
1. - 4. klassid – MV kergejõustikus
Kogunevad 9.30 Kuressaare linna staadionile, soojendus.
10.00 algavad võistlused
1. - 2. klassidele. Võistlusaladeks on pendelteatejooks
16 x 30 m (8P +8T), 30 m
jooks, kaugushüpe (pakk 70
cm), pallivise ja 300 m jooks.
12.30 algavad võistlused
3. - 4. klassidele. Võistlusaladeks on pendelteatejooks
16 x 60 m (8P + 8T), 60 m
jooks, kaugushüpe (pakk 70
cm), pallivise ja 300 m jooks.
Punktide arvestus: klassile toovad punkte klassist
10 paremat võistlejat igal

alal. I koht 41p, II koht 39 p.,
III koht 38 p., jne.
5. - 8. klasside tegevus:
9.30 kogunetakse Loode
tammiku parklasse, seejärel toimub võistkondade registreerimine. 10.00 lähevad
rajale esimesed võistkonnad. Eelnevalt kokku pandud võistkonnad registreerivad end stardis ettenähtud
registreerimislehele. Võistkonnas võib olla max 5 ja
min 4 liiget. Seejärel lubatakse võistkonnad teatud aja
tagant rajale kontrollpunkte
läbima. Igas kontrollpunktis seisab õpetaja, kes annab kohale jõudnud grupile
ümbriku ülesandega. Ükski võistkonna liige ei tohi kontrollpunktist lahkuda
enne, kui ülesanne lahendatud. Võidab võistkond, kellel on kõige rohkem õigesti
lahendatud ülesandeid. Raja pikkused vastavalt vanuseklassile. Võistkonnad, kes
soovi avaldavad, saavad võimaluse ka kiiruse peale rada
läbida ning kiireima raja läbijana auhind võita. Võitjaid premeeritakse tervislike auhindadega. Nõuanded:
* Selga tuleb panna sportlik
riietus ning jalga mugavad

jalanõud. * Arvestada tuleks
kindlasti ka metsas ringi liikuvate puukidega, s. t. seda,
et kohe rajalt tulles tuleks
kindlasti kogu oma keha üle
kontrollida. * Vihma korral
toimub orienteerumise asemel matk samas kohas ning
sel juhul tuleb riietuda vastavalt ilmastikutingimustele, jalas võiksid olla vettpidavad jalanõud.
10. klasside tegevus:
10. klassid kogunevad
vastavalt ajagraafikule Tuulte Roosi golfiväljakule, kus
igale klassile võimaldatakse
1,5 tunnine golfikursus.
Kevadspordipäev on kõigile õpilastele kohustuslik.
Vabastusi ega muid lapsevanema- või arstitõendeid
ei aktsepteerita, sest üritus
ei ole füüsiliselt koormav (v.
a. 1. - 4. klassidel) Põhjuseta
puudunud õpilastele määratakse täiendav õppetöö puudutud päeva ulatuses kehalise kasvatuse õpetaja poolt
antud tegevuste näol. Kevadspordipäeva puudutavad juhendid ning info on
üleval ka kooli koduleheküljel.
Inge Jalakas,
spordiosakonna juhataja

Lühidalt
Rahvamuusikapäev
Orissaares
Eelmisel pühapäeval,
22. aprillil toimus Orissaares I Saaremaa Rahvamuusikapäev, kuhu oli
kogunenud palju rahvamuusikahuvilisi noori üle
Saaremaa. Ka meie kooli väike, aga tubli folklooriansambel „Kadakane“
võttis sellest päevast osa.
Osalejaid oli veel Kärlalt,
Kuressaare Muusikakoolist, Muhust, Leisist, huvikoolist Didasko ja Orissaarest. Päev algas lühikese
osalejate tutvustusega ja
kohe järgnesid töötoad,
kus õpetati torupillimängu ja lõõtspillimehed tutvustasid oma mänguoskusi ning mängudetoas
sai erinevaid rahvalikke laulumänge mängida. Peale väikest lõunapausi astus iga kollektiiv
üles paari palaga. Kontsert venis aga oodatust pikemaks, sest osavõtjaid
oli päris hulgaliselt. Tore
oli näha, et rahvamuusikahuvilisi oli meie koolist
osalemas ka teistes kollektiivides. Kiitus meie kooli „Kadakasele“: Gretele,
Claudiale, Aikile ja Johannale, kes pika päeva vapralt vastu pidasid!
Helle Rand,
folklooriansambli juhendaja

Inglise keele isetegevuspäev
26. aprilli pärastlõunal
toimus 3.- 4. klasside õpilaste inglisekeelne isetegevuslik tunnike.
Iga keelegrupp esines
inglisekeelse
etteastega.
Lauldi, loeti luuletusi, mängiti ringmänge ja tehti näitemängu. Etteasted tekitasid pealtvaatajates rõõmsat
ärevust, iga grupp lõpetas
esinemise ergutava aplausi saatel. Toreda koosviibimise lõpetas ühislaul.
Täname kõiki asjaosalisi
inglise keele õpeteajaid.
Marvi Mäeots ja
Sirje Mehik
Foto: Gert Lutter
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Tere tulemast
RIKSWEB’ile

RIKSWEB on veebilahendus raamatukoguprogrammile RIKS (Raamatukogude
Info- ja Kataloogisüsteem).
See võimaldab: 1. teha avalikku otsingut kooliraamatukogu andmebaasist
(autori, pealkirja, sarjaandmete, liigi, märksõnade ja
vabasõna järgi) 2. vaadelda
teavikuid ja tema eksemplare (eksemplaride arv, vabad
eksemplarid laenutamiseks,
millal tagastatase jne.) 3. vaadata ja välja trükkida uudiskirjanduse nimekirja 4. näha
võlglaste nimekirja 5. teha otsingut loendite - märksõnad,
nimed, sarjad - järgi 6. uurida teiste RIKSWEB´ i klientide andmebaase.
Nüüd saad ka oma lugejavöötkoodi ning salasõnaga
RIKSWEB’i logida ja vaadata
kõiki Sinuga seotud andmeid
kogus, nagu laenutused, laenutuste ajalugu, märkused,
viivised. Saad ise oma laenutusi pikendada, kui klikkad
raamatu pealkirja ees olevale + märgile.
Lugeja vöötkoodi, salasõna ja juhiseid sisselogimiseks saad kooliraamatukogu
töötajatelt.
RIKSWEB´ile saad meie
kooli kodulehelt raamatukogu alt või aadressilt:
http://www.oesel.ee/
riksweb
Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja

Teated
• Reedel, 18.mail toimub
4.-11. klasside viimane tunniplaanijärgne koolipäev. Pannakse välja 4.-11. klasside
4.perioodi ja aastahinded (v.a.
eksamiained). Toimub 9. klasside lõpukella aktus.
• 21.-25.maini toimub 4.11. klassidele kooli arvestuste-eksamite nädal.
• 28. maist kuni 01. juunini toimub 1.-8. ja 10. klasside
praktikanädal.
• Üleminekuklasside lõpuaktused toimuvad 04. juunil.
• Täiendava õppetöö periood on 05.-18. juuni.
• 9. klassidele algavad 21.
maist eksamiainete konsultatsioonid ja lõpueksamid.
Anu Saabas,
õppealajuhataja
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Armastuse terviseks :-)
KG õpilased osalesid Koolituskeskuse Amor korraldatud konverentsil „Armastuse terviseks”.
Reedel, 4. mail käisime
Viimsis. Seal toimus Eesti
Seksuaaltervise Liidu Koolituskeskuse Amor konverents
„Armastuse terviseks”. Tallinna poole hakkasime sõitma juba varahommikul kell
5.30, sest tuli ju jõuda seitsmesele praamile. Sõit oli küll
pikka aga see-eest väga tore
ja lõbus ning kohale jõudsime täpselt õigeks ajaks. Linna vahel tuli küll mõnes ummikus istuda, kuid lõpuks
jõudsime kohale - Viimsi Huvikeskusesse, kus üritus aset leidis. See oli üllatavalt hubane ja inimesed oli
ka väga sõbralikud. Panime
oma nimed kirja ning ootasime, mil konverents avatakse. Muidugi jagati seal igasugust nänni :) - kondoome,
komme, brošüüre, ning tuli
täita ka küsitlus selle kohta,
kui palju tead Euroopa Liidust. Pärast loositi osavõtjate vahel auhindu ka, aga
kahjuks Saaremaale me sealt
midagi ei toonud.
Kell sai 10.00 ning oligi
aeg saali minna. Konverentsi
avas ametlikult oma sõnavõtuga sotsiaalminister Maret
Maripuu, kes rääkis tänapäeva noorte probleemidest.
Järgmisena võttis sõna Eesti
Seksuaaltervise Liidu Koolituskeskuse Amor juhataja
Kätlin Podjukov, kes rääkis
Amori tegevuse põhimõtetest ja eesmärkidest. Kell
10.30 algasid teatrifestvali finalistide etendused. Näidendid oli kõik teemal armastus,
seksuaalsus, suhted, narkootikumid ning alkohol. Mõni
näidend oli üpriski dramaatiline, mõni isegi naljakas
ning oli ka mõtlemapanevaid. Finaliste oli 5. Näidendid vaadatud, pakuti meile
lõunat. Kõhud täis, suundusime tagasi saali. Kuid nüüd
oli juba närv sees, sest kohekohe algas meie esinemine.
Esitlesime oma uurimistöid.

Osalejad koos saarlasest päevajuhi Ivar Lett`iga. Foto: Arvin Prei

Esimesed olidki kohe omad
- esimese koha võitjad- Maarja Oder ja Janika Kruuser
uurimistöö „Suitsetamisest”
ning kolmandana esines
Maarja Viidik oma uurimistööga „Armastusest”, mis sai
eripreemia. Peale meie sõnavõttu esines tantsutrupp
„Jete”. Siis saadeti meid hetkeks saalist välja, sest taheti sättida lava järgmise esineja jaoks ning 14.15 esines
meile Koit Toome!!! Ta laulis viis lugu. Me olime väga
lummatud tema esinemisest
ja kuna rahvas oli suhteliselt
tuim tundus, et meie (saarlased) olime need, kes kõige
rohkem kaasa elasid.
Peale Koidu esinemist algas autasustamine. Auhinnaks saime igasuguseid asju. Esmajoones loomulikult
ühe tulbi ja diplomi. Veel oli
kinkekotis šokolaade, võtmehoidjaid, raamatuid, kalendreid, 2 priipääset kinno
Diva ja isegi cool kondoomide poolt pesu, mis oli vägagi üllatav leid. Autasustamisega lõppeski see tore üritus.
Kuid siinkohal ei tahaks mai-

nimata jätta meie ülitoredat
päevajuhti Ivar Letti, kes tegi selle olemise veel eriti lõbusaks ja mugavaks. Nimelt
oli tema samuti saarlane ja
juba päeva alguses küsis ta
rahvalt, et kas siin on saarlasi ja kui meie käed tõstsime,
oli ta väga rõõmus, kuna ta
on ise ka Saaremaalt. Ta ütles, et tunneb ennast kohe
hoopis kodusemalt. Uhke
tunne oli olla seal saarlane :)
Muidugi tegi meie sõidu
meeldejäävaks ka meie autojuht, kes ei kaotanud kannatust ei Tallinna liikluses
ega meie sooviga peale üritust natuke poodides ringi
uidata.
Ta oli tubli ja viis meid
õigeks ajaks kõigesse kohta.
Väga tore üritus oli ja tehke teiegi mõni huvitav uurimistöö ja saatke ära ning kui
tuleb võimalus osa võtta sellisest üritusest, siis kindlasti
tehke seda!
Maarja Viidik 11A,
Janika Kruuser 11D ja
Maarja Oder 11D
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Millal on emad rõõmsad?

Luuletusi
emast

Mis teeb emale rõõmu
Emale teeb rõõmu see,
kui sa talle lilli korjad ja aitad koduseid töid teha. Talle
meeldib veel, kui sa koolist
koju tuled ja sul on õpitud.
Talle meeldib, kui joonistad
ja kuulad sõna. Kui sul on
väike õde või vend, aita emal
teda hoida. Emale meeldib,
kui sa talle ei valeta ja kui
sa teda kontserdile kutsud.
Emale meeldivad üllatused.
Emal on siis hea olla, kui sa
oled hea laps. Talle meeldib,
kui ma teda töö ajal ei sega.
Kui ma teen kõike nõnda, on
minu ema rõõmus!

Minu ema kallis, hea,
sinu sülle toetan pea.
Iga päev ma ootan sind,
et sa kallistaksid mind.
Kooli läheme me koos.
Koolis oled väga hoos.
Koolist tulles ilus ilm,
siis on kodus multifilm.
Ema juuksed heledad,
jalad väga väledad.
Silmad kaunid, sinised,
süda lausa heliseb.
Tiina Riis,
3.B klass

Minu ema väga tore,
ta ei ole üldse tõre.
Ta on lahe, ta on muhe,
tal ei ole “pikka juhet”.
Minu ema väga väike,
ta on rõõmus nagu päike.
Ta teeb väga hästi süüa,
varsti “Novaluxis” müüja.

Merit Lehtsalu,
2.A klass

Kõikidele emadele meeldib, kui laps on sõnakuulelik ja rõõmsameelne. Minu
ema on rõõmus veel siis, kui
ma hoian väikest venda ja
mängin temaga. Aitan ema
ka kodustel töödel ja hoian
korras oma tuba. Emal on
hea meel, kui ma saan koolist häid hindeid. Püüan mitte pahasti rääkida ega ropendada, kuigi vahel juhtub
sedagi. Tahan olla hea poeg.

eest nõud ära pesen. Samuti
meeldib talle, kui ma Kertu
lasteaiast ära toon. Mu emale meeldib veel, kui ma koolis saan häid hindeid.

Kaur Saar,
2.A klass

Triin Truumure,
2.A klass

Minu emale meeldib koristada, eriti siis, kui ma teda aitan. Mu emale meeldib
veel, kui ma poest midagi
vajalikku toon. Talle meeldib, et ma prügi välja viin.
Mu emale meeldib eriti see,
kui ma tema eest söögi ära
teen. Talle meeldib, kui ma
talle kingitusi teen. Minu
emale meeldib, kui me ilusasti käitume ja ma tema

Mul on hea ema. Ta oskab maitsvaid kooke küpsetada. Talle meeldib, kui
kook maitseb meile. Emale teeb rõõmu, kui ma koolis
häid hindeid saan. Ema on
rõõmus, kui ma talle pildi
teen. Tal on hea meel ka siis,
kui me teda kodustes töödes
aitame ja ise oma tuba koristame. Emal on hea meel, kui
lapsed ei riidle omavahel.

Jako Jõgi,
4. B klass

Emale meeldib metsas jalutada ja koos perega midagi
ühiselt ette võtta.
Karolin Kärm,
2.A klass

Kui ma talle musi teen ja
saan häid hindeid. Kui ma
talle kalli teen ja söön toidu ära. Siis kui ma olen hea
laps ja oma toa ära koristan.
Siis kui ma märkuseid ei saa
ja korralikult olen ära õppinud. Ema on rõõmus, kui
ma lähen kolmandasse klassi ja siis, kui mul on pruut.
Robert Truumees,
2.A klass

Kui ma oleksin ema…
Kui ma oleksin ema, siis
hooliksin oma lastest väga.
Ma aitaksin neid, kui vaja. Ja
süüa ei tee ainult oma maitse järgi, vaid mõtlen, mida
teised tahaksid. Ma peaksin
pesu pesema ja lastega mängima. Mulle meeldiks see väga, sest ma armastaksin oma

peret ja pere mind. Vahel
peidaksin magusat kappi. Ja
kui lapsed tahaksid, võtaksin sealt välja terve kausitäie
magusat. Kui ma pidudele
läheksin ja lapsed kaasa tahaks tulla, siis lapsi ma kaasa ei võtaks, sest nad on liiga
väikesed. Kui ma olen pahas

tujus, siis laste peale ma oma
viha välja ei ajaks. Mulle
meeldiksid oma lapsed väga
ja ma tahaksin olla nendega
koos iga päev.
Kristine Trei,
3A klass

Minu ema on nii kallis,
ta teeb mulle tihti kalli.
Kui mul silmis pisarad,
pühib ära tema nad.
Ta on lahke, armas, hea,
seda mina hästi tean.
Sigrid Palts,
3.B klass

Minu ema virk ja kraps,
seda teab vist iga laps.
Minu emale meeldib aiatöö
ja see, kui ma oma õde ei löö.
Minu emale meeldib õmblemine,

aga mitte minu tõmblemine.
Minu ema on väga hea.
Seda ma väga hästi tean.

Priidu Saart,
4.B klass

Minu ema nimi Talvi,
tema mulle kõigist kallim.
Kui on ilus kevadpäev,
lilli täis ta jaoks mu käed.
Ema annab õhtul musi,
vahel loeb ka luuletusi.
Mina ruttu tuttu jään,
oma emmest und ka näen.
Vahel harva riidleb ta,
lepime siis kiirelt ka.
Emaga on päike põues,
olen toas või olen õues.
Loore Pihlas,
3. B klass
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Kuidas ma
saan olla emale
hea laps?
• Kui olen oma toa ära
koristanud. Toomas
• Kui ma olen kena ja aitan ema. Artur Kadarik
• Kui ma hakkan koolist
tulles kohe õppima, hommikul kohe ärgates panen riidesse ja kuulan ema sõna.
Hans Robert
• Kui aitan lauda katta,
koristada ja olen tubli. JanMartin
• Kui vaatan venna järgi.
Karoline
• Kui kuulan ema sõna.
Roomet
• Kui ma toon talle kööki
kohvitassi. Kadi Riin
• Kui ma lähen õigel ajal
magama ja koristan oma
mänguasjad kokku. Märten
• Kui ma ei vaidle emale
vastu. Steelia
• Kui aitan koristada ja
lauda katta. Artur Leivategija
• Kui koristan mänguasjad kokku, kuulan ema sõna
ja aitan emal Indrekut hoida.
Kristjan
• Kui kuulan ema sõna ja
õpin hästi. Triin
• Kui teen talle üllatusi, mängin talle ilusaid palasid ja koristan tema eest kõik
ära. Kateriine
• Kui kuulan ema sõna,
lähen siis magama, kui ema
käsib ja aitan emal koristada.
Karl Jakob
• Kui ma toon emale lilli, kivisid ja enda tehtud asju. Karl Kevin
• Kui käitun korralikult,
teen talle hommikul kohvi
ja süüa, aitan tal koristada.
Grete
• Kui koristan enda toa
ära ja ei lähe salaja külla.
Margaret
• Kui aitan lilli kasta,
nõusid pesta, koristada ja
kui ma ei jonni. Carmen
• Kui ma saan koolis
head hinded. Saimon
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Kuidas üllatada ema? Selleks valmista mahla- jogurtikokteil
Vaja läheb: 2 dl maitsestamata jogurtit, 2 dl külmutatud
vaarikaid, 2 dl vaniljejäätist, 3
tl suhkrut.
Sega kõik ained sauseguriga või blenderis vahuseks joogiks. Serveeri kohe.
Soovitab Sigrid Palts, 3B klass

Õunakorvikesed
Korvikeste koostis: 2 dl nisujahu, 100 g margariini või
võid, 2 sl vett, Segada taigen
ja vormida korvikesed.
Täidise koostis: 4- 5 hapukat õuna – koorida ja tükeldada (värsket sidrunimahla),
75 g margariini või võid, ¾ dl
suhkrut, 2 sl rõõska koort, 1 ½
sl nisujahu.
Kaunistuseks: ½ - 1 pakk
mandlilaaste (60 g).
Segada segu ja asetada korvikestesse. Peale panna mandlilaaste. Küpsetada ahjus.
Soovitab Madis Pajussaar,
3B klass

Kuidas tähistame emadepäeva?
Mina ja minu õed toome emale väikese kingituse ja lilled ning isa toob tordi. Emadepäeva hommikul
soovime emale head emadepäeva ja ema kallistab meid.
Päeval me käitume hästi korralikult ja täidame kõik ema
soovid ning koristame ja pe-

Nii arvasid 1B klassi
õpilased
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

seme tema eest nõud ära.
Õhtul läheme terve perega
bowlingusse ning pärast seda ujuma. Kui koju jõuame,
sööme torti. Siis tegeleme
oma asjadega ja läheme magama. Järgmine päev on nagu iga tavaline päev.
Kaisa Silluste,
6.B klass

Tavaliselt me ostame
emale lilled ja tordi või mõnikord ka ise meisterdame
midagi poest ostetud kingituste kõrvale. Hommikul me
äratame ema üles ja anname
talle lilled ning kingitused.
Samuti enne tema äratamist
katame ka laua. Terve päeva üritame olla head lapsed
ja mitte pahandusse sattuda.
Sellel päeval koristame ise
toad ja teeme muid töid, aga
emal laseme puhata. Me laeKuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee

nutame emadepäeva õhtuks
ühe video. Tavaliselt on see
film kas komöödia või koguperefilm. Me läheme emadepäeval restorani sööma. Kui
väljas on ilus ilm, siis läheme metsa või mere äärde jalutama.
Helena Pihlas,
6.B klass
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

