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Direktori aastalõpuvastuvõtt „mustas konnas“
Tänavune vastuvõtt toimus 
04. juunil 2007 Arensburg 
Boutique Hotel & Spas ehk 
„mustas konnas“.

Kuressaare Muusikakoo-
li (loe KG õpilaste) vaskpil-
liansambel Karlis Saare ju-
hendamisel andis vägeva 
sissejuhatuse koosviibimise-
le, mis kulges soojas ja sõb-
ralikus õhkkonnas. Tutvuti 
hotelli juurdeehitusega, lasti 
hõrgutistel hea maitsta ning 
tunnustati parimatest pari-
maid. 

Selle aasta kolleegipree-
mia „Sõbra käsi 2007“ said  
Genadi Noa ja Külli Mänd. 

Kooli auraamatusse kan-
takse: Sirje Mehik – algklas-
side tunnustatud õpetaja 
2006/2007;  Sirje Kereme – 
5.-9. kl. ja 10.-12. kl. parim 
õpetaja-juhendaja ainealas-
tel konkurssidel

Tänukiri „Tänan 5.-9. 
kl/ 10.-12. kl. õpilaste tule-
musliku juhendamise eest 
2006/2007:

5.-9. klassid: Ariita Sepp, 
Raili Kaubi – ja tänukiri 
koostöö ja kunstiosakonna 
vedamise eest; Ruth Jasmin; 
Irina Mulenok; Maren Asu-
mets; Asta Kuuseok; Eneli 
Vahar;  Heiko Kull. 

10.-12. klassid: Malle 
Tiitson;  Viive Käiro;  

Reene Kanemägi;  Merle Re-
kaya;  Irja Truumaa;  Olle 
Arak;  Ellen Kask – ja tänu-
kiri KG Seeniorkooli käima-
panemise eest; Gerta Nurk;  
Marje Pesti; Genadi Noa. 

Tänukiri „Tubli töö eest 
klassijuhatajana 2006/2007: 
Laine Lehto, Veikko Lehto, 
Taimi  Aru, Anneli Auväärt 
– kena koostöövaimu eest 8. 
klasside juhatamisel.

Maren Asumets, Hil-
ja Metsmaa, Ave Jõgi, Gerta 
Nurk, Kaja Puck, Reene Ka-
nemägi – kena koostöövai-

mu eest 11. klasside juhata-
misel

Marvi Mäeots – abival-
miduse, sõbralikkuse, kan-
natlikkuse, mõistvuse ja hea 
koostöövaimu eest klassiju-
hatajana

Tänukiri „Tubli töö 
eest 2006/2007“: Ester Vap-
per;  Eveli Põld; Marje Tiit-
ma; Eha Põld; Evi Tšernob-
rovkina; Leili Võrel; Aire 
Pahapill – kindla ja kannat-
liku meele eest KG turva-
misel; Anu Saabas – jär-
jekindluse eest juhtide 
juhtimisel    metoodika nõukogus;  
Renate Pihl – edukas start ju-
hiabi-projektijuhina, „Aasta 
Võimaldaja“;  Maili Rasva – 
koostöövalmiduse ning töö-
ülesannete korrektse ja kiire 
täitmise eest; Merike Kuld-
saar – Päästerõngas 2007; 
Stacy Ashford – KG-s tehtud 
tubli töö eest ja õnnitlused 
abiellumise puhul;  Endel 
Tustit – õpilaste tulemusli-
ku juhendamise ja värske-
te mõtetega linnaplaneeri-

mises  (staadion) osalemise 
eest;  Kersti Põder – edu-
kas start KG-s,  Heimar Sii-
rak – edukas start KG-s;  Ma-
ret Martinson – edukas start 
KG-s; Norma Helde – õpilas-
te tulemusliku juhendamise 
eest, ujula töötajatest toime-
tava meeskonna kujunda-
mise eest; Lea Rooda – AA 
ehk asendamatu asendaja;   
Leelo Laus – KG tugisüs-
teemi alustala;  Grete Pihl – 
klassiõpetajate osakonna hea 
juhtimise eest;  Klassiõpe-
tajate osakond (Grete Pihl, 
Ene Riis, Merle Tustit, Rai-
na Tiidovee, Ülle Jasmin, In-
ga Engso, Raina Rääp, Reet 
Välisson, Sirje Mehik, Ruth 
Jasmin, Marvi Mäeots, Lee-
lo Laus, Marianne Baran) –  
graafiline leht  “Suure Tõl-
lu tänu” tekstiga „Tänan 
klassiõpetajate osakonda tei-
le omase järjekindla ja tule-
musliku tegutsemise eest, 
korrektse ja vastutustund-
liku töösuhte eest, avatud 
ja koostöövõimelise meele 

eest“;
Muusikaosakond (Veik-

ko Lehto, Laine Lehto, Pil-
vi Karu, Helle Rand, Mai 
Rand) – tubli töö, ilu ja vaim-
suse edendamise eest meie 
koolis – raamitud tänukiri + 
graafiline leht “Aatemees” 
tekstiga „Tänuks Kuressaa-
re Gümnaasiumi huvikool 
Inspira muusikaosakonnale 
(Veikko Lehto, Laine Lehto, 
Pilvi Karu, Helle Rand, Mai 
Rand) kooli vaimu edenda-
mise eest“; Kuressaare Güm-
naasiumi raamatukogu (Ur-
ve Aedma, Maren Aaviste) 
– hea õppekeskkonna loomi-
se ja arendamise eest (2006.
a. saavutati kooliraamatu-
kogude ülevaatusel I tase – 
kooliraamatukogu kui õpi-
üksus) 

Ursula Rahnik, 
personalijuht

16. juunil kuulutati  Mainori Kõrgkooli akadeemilisel  aastalõpu vastuvõtul 
Estonia kontserdisaalis välja tiitel Aasta Haridusjuht 2007,  mille üks pälvijatest oli meie 

koolijuht Toomas Takkis.  Palju õnne kogu koolipere poolt! Foto: Gert Lutter
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Kuressaare Gümnaasiu-
mi ujula avatud  4.juunist 
(juulis suletud) ja 8.augus-
tist  esmaspäeviti, kolma-
päeviti ja  neljapäeviti  kell 
�7.30-20.30 

Soodushinnad! 

Üksikpääse   35 kroo-
ni, lapsele, pensionärile  25 
krooni, Sooduskaart 10 tun-
niks 300 krooni, lapsele, pen-
sionärile  200 krooni, 20 tun-
niks 540 krooni, lapsele, 
pensionärile  340 krooni, Fir-
madele allahindlus 50%. Info 
4556563.

Norma Helde, 
ujula juhataja

6.-�0. 06 viibisid õpe-
tajad Mai Rand  ja  
Marje Pesti ning õpilased  
Markus Sepp ja Timo Rist 
�0. c klassist rahvusvahe-
lise hariduskoostöö-alase 
projekti raames Saksamaal 
Ahrensburgi linnas.

Projektis osalevad pea-
le KG  koolid Inglismaalt, 
Saksamaalt ja  Hollandist, 
projekt päädib suure kont-
sert-etendusega(lähemalt on 
juttu olnud ka kooli infoleh-
tedes).

Saksamaal toimus pro-
jektikoosolek, meid tutvus-
tati  ka Ahrensburgi ja Ham-
burgi vaatamisväärsustega 
ning õpilased said uusi sõp-
ru.

Järgmine projektikoos-
olek tuleb oktoobris, seda-
korda oleme võõrustajad 
meie.

 Mai Rand, 
Marje Pesti

Riigikaitsesuund käis õppepraktikal Paldiskis - Eesti rahuvalveüksuste ettevalmistuslaagris.

KG endine õpetaja Juan 
(John) Patrick Keefe II, kes 
praegu töötab Alaskal,  
abiellub 23. juunil hiinlanna 
Wang Ying Yingiga. Pulma-
pidu leiab aset Hiinas Hei-
longjiangi provintsis.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Veel on mõned vabad ko-
had augustis toimuvale 
Viin-Veneetsia reisile. Hind 
3500.-

 Täpsem info Kersti.Kirs@
hotmail.com või tel. 5229936

Kersti Kirs, 
reisijuht

Teated

Lühidalt Klaasist seintega ja laega ruumist, 
kus kasvatatakse troopilisi taimi

“Eesti kirjakeele seletus-
sõnaraamat” ütleb, et tal-
veaed on klaasist seintega 
ja laega koosviibimisteks 
kohandatud köetav ruum, 
kus kasvatatakse troopilisi 
ilutaimi.

Talveaiad olid kuna-
gi olemas Eestimaa mõisa-
tes, kuid koolide juurde on 
neid siiani veel vähe teh-
tud.

Kuressaare Gümnaasiu-
mi talveaed sai oma elani-
kud tänu agaratele anneta-
jatele ja   taimehuvilistele.

Täname talveaia si-
sustamise eest: Kuressaa-
re Gümnaasiumi 1.-12. 
klasside õpilased ja klas-
sijuhatajad -  iga klass tõi 
talveaeda oma taime, kok-
ku 37 taime, Maarja Lin-
da Põld - taimede kogu-
miskampaania algatamise 
eest, Kuressaare Kesklin-
na Eralasteaed – rohkear-
vuline annetus erinevate 
taimede näol, Kuressaare 
II Lastepäevakodu – auto-

kastitäis toataimi, Kooli-
tuskeskus Osilia – siilkak-
tused, monstera, havisaba, 
diffenbahhia, amryllus, 
Kuressaare Linnavalitsus 
- Zamioculcas, SEB Ühis-
pank - loorberipuu, Hiiu-
maa õpetajad - draakoni-
puu.

Õpetajad: Ave Jõgi (dif-
fenbahhia, apelsinipuu) 
Laine Lehto (vihmavarju-
puu),  Marika Varjas (apel-
sinipuu), Sirje Metsküll 
(diffenbacchia, dollarilill, 
kaktused), Merle Tustit (tu-
vastamata punaste lehte-
ga taim :), Raili Kaubi (pii-
malill), Ursula Matvejeva 
(kaktus), Karin Hütsi (yuk-
ka), Johannes Kaju (agaav), 
Hilja Metsmaa (sõnajalg), 
Margit Düüna (tõlvpuu,  
rohtliilia, kuldne nõelköis 
ja tarzaniköis), Kaja Puck 
(rohtliilia, filodendron ja 
palju muud põnevat.) Sig-
ne Vahkal (kalanhoe)

Kooli töötajad: Lei-
li Võrel (vesipalm ja hulk 

veel tuvastamta taimi)) , 
Evi Tšernobrovkina (dat-
lipalm), Elvi Berens ja Ly 
Mägi (vesipalm, kummi-
puu, monstera )

Eeve Truverk ja Kaljo 
Niit- datlipalm, kalla, vesi-
palm

Kooli sõbrad: Aili  
Tiitson (erinevad kaktused), 
Aili Priske  (pandan), Es-
ter Pulk  (jõulukaktus),Heli 
Kundrats (yukka, sõnaja-
lad, toakask, asparaagus).

Oma panuse talveaiale 
andsid  kastmissüsteemi-
de aretamise eest remondi-
mees Arkadi Klimov ja ma-
jandusjuhtaja Külli Mänd  
ning taimede transpor-
diteenuse osutamise eest  
Heiko Kull ja OÜ Lääne 
Ehitus.

Külastage meie talveae-
da ning tundke rõõmu sel-
lest rohelusest, mis tänu 
teile on võimalikuks saa-
nud.

Anneli Meisterson, 
huvijuht
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Meestelaulud Jõesaarel

Preedik Heinmaa laulis 
Keila-Joal koos Tõnis Mägi 
ja Pärnu Linnaorkestriga.

Pühapäeval, 17.juunil 
k.a. toimus Keila-Joal kont-
sert, mille alapealkirjaks 
oli „Meestelaulud Jõesaa-
rel”. Esinesid  TÕNIS MÄ-
GI & Eesti Meestelaulu Selt-
si noorte solistide konkursi 
Poistelaul 2007 laureaadid. 
Viimaste seas astus lavale ka 
KG huvikooli Inspira laulja 
Preedik Heinmaa (juh. Lai-
ne Lehto). Kontsertorkester 
oli Pärnu Linnaorkester,  di-
rigendiks Erki Pehk. 

„Rippsildade kontsert 
Keila-Joal“ on klassikalise 
suunitlusega  vabaõhukont-
sert, traditsiooniga aastast 
2000 ning kõigile kuulajaile 
tasuta. Korraldajaks ja pea-

miseks finantseerijaks Kei-
la Vallavalitsus, idee algata-
ja ja projektijuht Peep Raun. 
Kuulamiseks on läbi aastate 
pakutud populaarseid klas-
sikateoseid, ooperi- ja opere-
timeloodiaid, heliteoseid le-
vimuusika varasalvest ning 
ka pisut rahvalikke lau-
le. Järk-järgult populaar-
sust kogunud ja paikkonna 
rahvarohkeimaks kultuuri-
sündmuseks kujunenud üri-
tuse külastajate arv on mõ-
nel aastal ulatunud paari 
tuhandeni. 

Eelnevatel suvedel on 
esinenud  tuntud eesti so-
listid ja ansamblid – Han-
na-Liina Võsa, Jassi Zahha-
rov, Katrin Karisma, Tõnu 
Kilgas, Sirje ja Väino Puu-
ra, Heli Lääts, Liisi Koikson, 

Uno Loop, Ivo Linna,  Vol-
demar Kuslap, Kate, Karl 
Madis, Siiri Sisask, Mariliina 
Vilimaa, Vello Orumets, Bo-
ris Lehtlaan, Erich Krieger, 
Helin-Mari Arder, Kree-
ka muusika ansambel “Zor-
bas”, „Kuninglik Kvintett” 
jpt. Kontsertorkester on ol-
nud traditsiooniliselt Pärnu 
Linnaorkester, dirigentideks  
Peeter Saul või Erki Pehk. 

Üritus on mõeldud nii 
Harjumaa, Tallinna kui kogu 
Eestimaa elanikele tutvus-
tamaks Keila vallas asuvat 
looduslikult üht kauneimat 
paika - Keila-Joad, sealset 
ajaloolist mõisakompleksi ja 
maastikuparki.

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Proov Pärnu Linnaorkestriga Pärnu Kontserdimajas 12.juunil. Pildil vasakult Preedik Heinmaa, Janari Jorro, 
Oliver Timmusk, Lauri Lugu, (dirigent Erki Pehk), klaveril Tõnis Mägi.

Meie projektitegevus 2006/07
Kokkuvõttena võib numbri-

liselt öelda, et 2006/07 õ.-a. rea-
liseerus 35 edukalt juhitud eri-
neva nimetusega projekti, mille 
tulemusena laekus KG Sihtasu-
tuse arveldusarvele projekti-
tuluna ajavahemikul 18.08.06 
– 22.06.07 904 365 krooni (võrd-
luseks 2005/06 projektitulu 535 

532 krooni). Projekte esitati 13 
erinevasse taotlusfondi, millest 
1 on maakondliku, 11 riikliku ja 
2 rahvusvahelise tähtsusega fi-
nantseerimisallikad.

Edaspidisest ehk mis saab 
toimuma järgmisel õppeaastal? 
Laiendame projektikirjutajate 
arvu, suurendame projektitu-

lu ning edukalt juhitud projek-
te. Seega - kui rannaliival piku-
tades lõpuks igav hakkab, siis 
pole patt mõelda suurte ideede 
peale. Pead tööle, sügisest ala-
tes realiseerime :)

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Külalised koolis.
Reedel, 15. juunil külas-

tas meie kooli grupp õpeta-
jaid Rootsist.

Teisipäeval, 19. juunil on 
meil külas kolleegid Leedust, 
Klaipedast. Tänud Merike  
Kivilole ja võõrkeelte osa-
konnale kolleegidele meie 
kooli tutvustamise eest.

Teisipäeval, 26. juunil kü-
lastavad meid Viljandi kooli-
tuskeskuse Vilko vahendu-
sel Viljandimaa koolijuhid. 
Meie meeskonna poolt on 
neile neljatunnine koolitus-
programm.

Toomas Takkis, 
koolijuht

Lühidalt

Head sõbrad!
Puhkus EI OLE enam kau-

gel ja kätte on jõudnud aeg 
kuulutada välja meie tradit-
siooniline piknik. Sellel aastal 
kutsub meid (meie soovitusel) 
oma aeda kaema ja muudki 
huvitavat tegema SIGNE. Ja 
seda REEDEL, 22. juunil 2007  
kell 12:00 ÜHISstardiga kooli-
maja eest.

Kuna Signe ise käib iga 
päev jala u. 3 km tööle ja ta-
gasi, siis oleks vast ka meil õi-
gem see vahemaa mittemoto-
riseeritult läbida. Võimalusi 
on selleks mitmeid: 1) ratta-
ga; 2) jala; 3) keblades (Kep-
pe saab koolist laenutada. 
Neile, kes selle liikumisvii-
si valivad, on kell 11.00 Kers-
ti juhendamisel soojendus ja 
eeltreening. Kokkusaamine 
koolimaja ees. Osavõtuks re-
gistreerida Ursula juures või 
meili teel); 4) muu (loe: oma) 
transport.

Samal päeval kell 10.00 - 
11.00 on suurepärane võima-
lus külastada RAEKODA.

Toomas on nõus huvilis-
tele linna juhtimisest rääkima 
ning “telgitaguseid” tutvusta-
ma. Andke osalussoovist sa-
muti eelnevalt teada.

Kohtumiseni piknikul!

Ursula Rahnik, 
personalijuht

Teated
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Tantsuetenduse “Kevad südames” 
kulminatsioonis võitis headus kurjuse :)

12. juunil kell 19.00 toi-
mus Kuressaare Linnateat-
ris huvikool Inspira jär-
jekordne tantsuetendus 
“Kevad südames”. Oma-
moodi oli see jätk jõulude 
ajal toimunud etendusele, 
milles võis näha  kirge, viha, 
ülevoolavat rõõmsameel-
sust, saladusi, üllatusi, ilu. 
Seda kõike esitasid etendu-
ses osalevad tantsijad ülima 
professionaalsusega.

Tantsuõpetaja Kerstin 
Mandel:

Hoolimata vähesest pub-
likust, andsid tantsijad en-
dast kõik ja laval võis näha 
maksimaalset etteastet. Kii-
tust väärivad tantsijad ka 
juba sellepärast, et  viima-
se hetke muudatused, mis 

olid vältimatud seoses soo-
lotantsija liiklusõnnetus-
se sattumisega, suudeti ühe 
ja viimase prooviga meel-
de jätta ja laval need väga 
hästi ka esitada. Muudatu-
sed sisaldasid ka paari tant-
sunumbri väljajätmist, kuid 
tänu tantsijate oskustele säi-
lis etenduses siiski tervik-
likkus. Seega avaldan kõiki-
dele oma tantsijatele kiitust, 
sest see, mis lavale jõudis 
oli nendes tingimustes suu-
repärane. Loodan, et Sam-
bafestivali raames õnnestub 
meil etendust korrata, kuid 
siis juba täisversioonis.

Tantsija Laura:

Mida arvasime meie, 
esinejad, etenduse kohta? 
Superhuvitav kogemus oli. 

Trennid olid pikad ja väsi-
tavad, kuid seda väärt. Nal-
ja sai palju, vahel ka natuke 
riielda. Tantsida sai enamik 
ajast. Poisid oleksid võinud 
olla rohkem huvitatud sel-
lest ja rohkem kaasa elada. 
Oleks võinud rohkem ta-
het olla, kuid tublid, et olid 
nõus seda tegema. Proovid 
olid head, kuid närvesöö-
vad. Kuigi sellise vaeva eest 
oleks suurim tasu olnud 
saalitäis rahvast, kuid rek-
laam oli, nagu ta oli. Üleül-
dine hinnang on, et see oli 
üks meeldejäävaim koge-
mus meile kõigile.

Pealtvaataja/lapsevanem 
Merle Tustit:

Tantsuetendus Kures-
saare Linnateatri laval oli si-

Miks inimesed käituvad erinevalt? 
13.-14. juunil toimus jär-

jekordne DISC koolitus ehk 
õpetajate /töötajate aren-
dusprogramm 2007.

Koolituse eesmärgiks oli: 
paremini mõista iseenda loo-
mupärast lähenemist inimes-
tele ja olukordadele; tead-
vustada oma suhtlemisstiili 
tugevaid ja arendamist vaja-
vaid külgi; analüüsida iseen-
da, õpilaste ja kolleegide käi-
tumist DISC süsteemi abil; 
õppida rakendama efektiiv-
seid suhtlemisstrateegiaid 
erinevate käitumisstiilide-
ga õpilaste motiveerimiseks; 
kasutada omandatud teavet 
isiklike ja tööalaste suhete 
parandamiseks.

Käitumisprofiil kirjeldab 
käitumist nelja käitumisstii-
li abil:

D domineerivus
I sotsiaalsus
S stabiilsus
C analüütilisus
Kõik inimesed kasutavad 

kõiki nelja käitumisstiili. Ei 
ole häid ega halbu käitumis-
stiile - kõikidel profiilidel on 
oma nõrgad ja tugevad kül-

jed. 
Kodune ülesanne:
... läheb kinno seltskon-

nas ning aplodeerib ja rää-
gib terve filmi vältel.

... jääb kinosaali hiljaks 

ning paneb oma rea keskel 
asuvale kohale jõudmiseks 
kõik inimesed püsti tõusma.

... loeb enne seansile tule-
kut põhjalikult läbi kõik fil-
mitutvustused. Lahendus: I, D, C, S

*** Pildi allkiri ***

... jõuab kohale 15 minu-
tit varem, kuigi on filmi va-
rem näinud.

Ursula Rahnik, 
projektijuht

sult aktuaalne, noortele so-
biv. Igast tantsija liigutusest 
ning miimikast paistis, et 
tantsijad nautisid ise eten-
dust. Tantsud esitati väga 
hästi, kaasa aitas tantsijate 
hingeline n.ö. tantsu sisse 
minek. Etenduse kulminat-
siooniks võis pidada tantsu, 
kus headus võidab kurjuse. 
Etendus oli väga hästi lavas-
tatud. Tore, et kaasatud olid 
ka väiksed tantsijad, kellele 
suurte kõrval esinemine an-
dis kindlasti tõelise lavaela-
muse.

Aitäh toreda elamuse 
eest õp Kerstin Mandelile!

Inge Jalakas, 
tantsu- ja spordiosakonna 

juhataja

Meie KG, 20. juuni 2007
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Kuressaare linn tunnustas tublisid tegijaid
�8. juunil tunnustas Kures-
saare linnapea tublimaid 
gümnaasiumi lõpetajaid ja 
andis välja kaunite kunsti-
de stipendiumid, mille said  
Linda Lapp ja Katrina Kaubi.

Linda Lapp lõpetab Ku-
ressaare Gümnaasiumi VIIa  
klassi  kiituskirjaga. Sel-
lel õppeaastal lõpetas Linda  
Kuressaare Muusikakooli 
klaveri eriala kiitusega (õpe-
taja Katre Roolaht). 

Linda õpib laulmist KG 
huvikoolis Inspira, osale-
des solistiõppe tundides ja 
ansambli „Mandlike“ koos-
seisus (õp. P. Karu). Samuti 

laulab ta KG tütarlastekooris 
„Vocaliisa“ (dir. H. Rand). 
Õpetaja Pilvi Karu sõnul on 
Linda väga särav ja kaunilt 
kõlava häälega noor laulja. 
Ta on alati heatujuline tüd-
ruk, kelle lavaline vabadus 
ning võime anda igal esine-
misel endast 100% eristab te-
da paljudest teistest omava-
nustest lauljatest.

Katrina  Kaubi (11f)  on 
saavutanud silmapaistvaid 
tulemusi modelleerimise 
ja moeloomingu valdkon-
nas, edu tipnes võiduga Su-
pernoova konkursil. Klassi-

juh. Ave Jõgi iseloomustab  
Katrinat: “Ta on neid noo-
ri inimesi, kelle kohata võib 
öelda erakordne! Oma suh-
teliselt noore ea kohta on  
Katrina saavutanud, võr-
reldes tavaliste eakaaslaste-
ga, väga palju. Kuna selle ta-
ga on töö ja veelkord töö, on 
Katrina ära teenunud suu-
rima tänu, lugupidamise ja 
toetuse.”

Tublimad gümnaasiumi 
lõpetajad: 12A kl. hõbeme-
daliga: Erki Elli, Pilvi Käiro, 
Reet Paakspuu,  Kätlin Soon, 
Marii Sulamägi, Doris Teiv

Meie tublide ujujate suvealguse tegemistest
Eesti noorte meistrivõist-

luste finaali Keilasse pää-
sesid meie koolist 3 ujujat. 
Kaisa Silluste saavutas 100 
m seliliujumises  tubli 8. ko-
ha ja 200 m kompleksujumi-
ses 11 koha. Raul Kelder oli 
50 m seliliujumises 14-s ja 
Riin Nõukas 100 m libliku-
jumises 15.

Tänavu toimus ujuja-
te laager linnalaagrina, ku-
na peame veel terve juuni-
kuu ujuma, sest kaks meie 
kooli last - Kaisa Silluste 
ja Mihkel Tanila  sõidavad 
võistlema Saarte mängudele 
Rhodosele.

Laager linnas ei ole mui-
dugi see mis kusagil maa-
kohas, jääb ära põnev öö-
mäng, seltsielu ja muu maa 
romantika. Aga eesmärk oli 
palju ujuda ja see sai täide-
tud,  ühel päeval ujuti isegi 
5000 m, see on 200 basseini 
pikkust, aga ära tehti ja nu-
risemata. Tervisepargis sai 
mitmeid ringe joostud, toi-
musid jalgpalli-, pesapalli-
turniirid, mängiti karoonat, 
toimusid  teatevõistlused. 
Põnevaks ja meeldivamaks 
alaks on igal aastal kujune-
nud maastikumäng. Täna-
vu toimus see ümber linna-

pargi, ümber  staadioni kuni 
lennuväljani välja. Küsimu-
sed mängus olid linna ajaloo 
ja looduse kohta. Ägedas su-
perstaari võistluses tuli osa-
vust näidata hüppenööriga 
hüppamises, tennispalliga 
täpsusviskamises, pingile 
hüplemises, kuuli tõstmises 
ja toolita istumises.

Laager sai teoks tänu Ku-
ressaare linnavalitsuse pro-
jektitoetusele. Tänud ka meie 
kooli söökla perele maitsva-
te toitude eest!

Õnnitlen meie tänavusi 
koolilõpetajaid-ujujaid Lii-
na Sillustet, Juhan Kolki, 

Ilus suve algus ööbikulauluga
Oma teise hooaja lõpetas 

tütarlaste kvartett „Mandli-
ke“ kontsertidega Tallinna 
Vanalinnapäevadel ja Ku-
ressaare Linnateatris. 

„Mandlike“ on ansam-
bel, mille koosseisu kuu-
luvad Mirjam Kütt, Linda 
Lapp, Hanna Martinson ja 
Helena Pihlas. Tüdrukud 
on kaks aastat järjest võit-
nud vabariiklikul kooli-
noorte ansamblite konkur-
sil I koha oma vanusegrupis. 
Samuti on neil kõigil suure-
pärased tulemused solistide 
võistlustelt. ETV lauluvõist-
lusel „Laulukarussell“ pää-
ses Mirjam finaali ja osutus 
ülekaalukalt televaatajate 

lemmikuks; Linda võitis va-
bariiklikul solistide ja duetti-
de konkursil I koha; Hanna 
tunnistati samal konkursil 
IX – X koha vääriliseks ning 
maakonna kultuuripäevadel 
saavutas ta III koha; Helena 
võitis kultuuripäevadel I ko-
ha. 

Meeldejääva ja uudse ko-
gemuse sai ansambel tele-
saates „Aastad muusikas“ 
osalemisel. Mirjam oli kogu 
saatesarja noorim külaline ja 
teda toetamas telemajas käis 
arvukas seltskond Inspira 
soliste. 

Kutse Tallinna Vanalin-
napäevadele oli uueks väl-
jakutseks. Rõõm oli suur, 

kui meiega olid nõus liituma 
suurepärased instrumenta-
listid Erko Niit ja Mai Jõgi. 
Kogu kava kooshoidmine 
ja sõnaseadmine jäi Hanna 
kanda. Vanalinnapäevadelt 
saadud emotsionaalne laeng 
kulmineerus Kuressaare 
Linnateatris antud kontser-
dil. Mõlema esinemise lä-
bivaks ideeks oli kevadiselt 
romantiline ja suviselt sume 
ööbikulaul, mida meisterli-
kult andsid edasi noored ar-
tistid. Teatrimaja kontser-
dikava oli Tallinna omast 
tunduvalt mahukam, üles 
astusid lisaks peaesinejatele 
veel Kristiin Koppel, Maar-
ja-Linda Põld, Maria Väli ja 

Ivar Maimjärve! Nemad on 
algklassidest peale haara-
tud olnud ujumistreeningu-
tega ja kaasa aidanud meie 
pikaaegsetele võitude see-
riale Eesti Koolispordiliidu 
võistlustel, nad on võitnud 
mitmeid maakonna meistri-
võistluste tiitleid, olnud ise 
aastaid aktiivsed osalejad 
meie laagrites, olnud väikes-
tele ujujatele suureks ees-
kujuks ja viimastel aastatel 
olnud mulle juba abiks tree-
neritena. Kahju ,et lahkute! 
Tänan teid tehtu eest!

Norma Helde, 
ujula juhataja

Britta Virves. Kontserdi lõ-
pus pidas toreda kõne Ins-
pira muusikaosakonna pea-
lik Veikko Lehto, kelle sõnul 
oli kõigil saalisviibijail põh-
just olla õnnelik... . 

Soovime tänada siiralt ja 
teha pika pai Eve Paome-
hele, Anneli Meistersonile, 
Veikko Lehtole, Katariina 
Karule, Maria Välile, Mir-
jami ja Helena vanematele, 
Maria isale ning Tiina Mä-
gile. 

Ilusat suve ja soojust nii 
päevadesse kui südametes-
se!

Pilvi Karu ja „Mandlike“

12B klassist Tuuli 
Tõnsau.

12C klassist kuldmeda-
liga: Katrin Kiirend (Aasta 
Gümnasisti stipendium) ja 
Gertha Merk (esindab KGd 
ka presidendi vastuvõtul) 
ning hõbemedaliga lõpetaja 
Triin Saarma. 

12D klassist Hanna Usin
12E klassist kuldmedali-

ga lõpetaja Jaana Vaarmets, 
hõbemedaliga lõpetajad 
Sandra Räim, Annely Sepp.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Meie KG, 20. juuni 2007
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Ajalehte toetavad:

2006/2007 õppeaasta parimad tegijad KG-s
23. mail 2007. aastal tunnus-
tas Kuressaare Gümnaasiumi 
direktor Toomas Takkis oma 
vastuvõtul Loona mõisas 
kooli tublimaid õpilasi. Sellel 
õppeaastal olid kutsutud vas-
tuvõtule  järgmised õpilased:

Algklasside  „Pärl“ - Eliis 
Mets III a

Parimad õpilased I – IV 
klass:

Patric Lomp (I a), Mari Tii-
tson (I b), Grete Kaal (II a), An-
na-Maria Lest (II b), Eliis Mets 
(III a), Kristel Sepp (III b), Kris-
to Ader (IV a), Annaliis Lehto 
(IV b) 

Põhikooli  „Pärl“ - Kertu 
Saar IX b 

Matemaatika olümpiaad 
(maakond) – II koht

Käsitöö ja kodunduse olüm-
piaad (maakond) – II koht

Inglise keele olümpiaad 
(maakond) – 12.-16. koht

Käsitöö ja kodunduse olüm-
piaad (kool) – I koht

Vene keele olümpiaad (kool) 
– I koht

Inglise keele olümpiaad 
(kool) – II koht

Matemaatika olümpiaad 
(kool) – II koht

Osalemine „Känguru“ võist-
lusel

Parimad õpilased aine-
olümpiaadidel V – IX klass:

Piret Saar (IX a), Riin Nõu-
kas (V a), Alan Väli (IX a),  Jor-
gen Holm (VIII a), Janno Tilk 
(VIII c), 

Kaisa Silluste (VI b), Elisa-
bet Arge (IX c), Johanna Top-
laan (VIII b), Livia Matt (VII b), 
Kristi Kandima (VIII b), Ma-
re Kiider (IX a), Rauno Rüütel 
(IX a), Johanna Sepp (VI a), Pi-
ret Salumäe (VII a), Laura Laas-
ter (VII a), Mari-Liis Sepp (VII 
b), Brenda Rauniste (V a), Eliise 
Kõiv (VI a), Linda Lapp (VII a), 
Andri Vanem (IX b), Sandra Tii-
tson (IX b), Johanna Suurhans 
(V b), Kristjan Kiirend (IX c), 
Marleen Kubits (V b), Reet Sa-
lumaa (VIII c), Maris Kõrgesaar 
(VI b), Holger Kilumets (VIII b), 
Heleri Kuris (VII a), Anni Kada-
kas (IX c)

Gümnaasiumi  „Pärl“ - 
Marko Elli XI a

Keemia olümpiaad (maa-
kond) – 4. koht

Füüsika olümpiaad (maa-
kond) – 6. koht

Matemaatika olümpiaad 
(kool) – II koht

Loodusteaduste olümpiaad 
(kool) – I koht

Ajaloo olümpiaad (kool) – I 
koht

Parimad õpilased aine-
olümpiaadidel X – XII klass:

Jaana Kurgpõld (XI a), Sil-
var Vahkal (X c), Tauri Mihk-
lepp (XII a), Liis Kaiste (XI a), 
Indrek Etverk (XI b), Urmo Saar 
(X e), Mikk Rajaver (XI d), Uku-
Rasmus Lind (X e), Edgar Kop-
pel (XI c), Triin Jõgi (X a), Hol-
ger Part (X c), Tuuli-Maarja 
Pihl (X b), Maarja-Linda Põld 
(X d), Liina Sepp (XI f), Kristel 
Otsason (XI a), Liina Mets (XI 
b), Gertha Merk (XII c), Marek 
Laul (XI a), Katrin Kiirend (XII 
c), Kristel Aaslaid (X f), Triinu 
Lomp (X b), Jaanika Kruuser (XI 
d), Mari Maripuu (X c), Kristiin 
Albert (XII b), Maarja Oder (XI 
d), Jako Niit (XI a), Heli Vaher 
(XII a), Mikk Aeg (XI d)

Põhikooli parim tegija 
muusikas – Linda Lapp VII a

Vabariiklik solistide ja duet-
tide konkurss 2007 – I koht 7.-9. 
klassi solistide arvestuses 

A. Mattiiseni nim. vabariik-
lik vokaalansamblite konkurss 
2007 – I koht 6.-7. klasside ar-
vestuses, ansambli „Mandlike“ 
koosseisus

Maakondlik solistide kon-
kurss – II koht 7.-9. klasside ar-
vestuses

Saaremaa koolinoorte XIII 
kultuuripäevad – III koht põhi-
kooli duettide arvestuses

Saaremaa koolinoorte XIII 
kultuuripäevad – II koht 6.-7. 
klasside ansamblite arvestuses, 
ansambli „Mandlike“ koossei-
sus

Edukamad õpilased muu-
sikas V – IX klass:

Hanna Martinson (VII b), 
Helena Pihlas (VI b)

Gümnaasiumi parim tegi-

ja muusikas – Preedik Hein-
maa XI c

A. Mattiiseni nim. vabariik-
lik vokaalansamblite konkurss 
2007 – I koht gümnaasiumi 
meesansamblite arvestuses, an-
sambli „JEPPS“ koosseisus

A. Mattiiseni nim. vabariik-
lik vokaalansamblite konkurss 
2007 – 4. koht gümnaasiumi se-
gaansamblite arvestuses, an-
sambli „Sa:rlaine“ koosseisus

EMLS-i lauluvõistlus „Pois-
telaul 2007“ - Põhja-Eesti vahe-
voorust pääs finaalvõistlusele

EMLS-i lauluvõistlus „Pois-
telaul 2007“ finaalvõistlus – 4.-
8. koht

Vabariiklik solistide ja duet-
tide konkurss 2007 – 9. koht 10.-
12. klassi solistide arvestuses ja 
eripreemia

Vabariiklik solistide ja duet-
tide konkurss 2007 – 10. koht 
duettide arvestuses

Maakondlik solistide kon-
kurss – III koht duettide arves-
tuses

Saaremaa koolinoorte XIII 
kultuuripäevad – I koht güm-
naasiumi solistide arvestuses

Saaremaa koolinoorte XIII 
kultuuripäevad – I koht güm-
naasiumi ansamblite arvestu-
ses, ansambel „JEPPS“ koossei-
sus

Edukamad õpilased muu-
sikas X – XII klass:

Kristel Aaslaid (X f), Kus-
ti Lemba (XI a), Tuuli Rand (X 
e), Jako Niit (XI a), Teele Viira 
(XII c)

Algklasside parim tegija 
spordis – Raul Kelder IV a

EUL noorte MV – 4. ja 6. 
koht ujumises

Eesti Maaklubide MV – II, 
III, III koht ujumises

Maakonna MV – I koht uju-
mises

Põhikooli parim tegija 
spordis – John Kaju IX a

Noorte MV – 13. koht puri-
lauasõidus

Rahvusvahelistel võistlustel 
purilauasõidus – II koht

Täiskasvanute EMV puri-
lauasõidus – 4. koht

Noorte EMV purilauasõi-

dus – III, III koht
Maakonna MV purilauasõi-

dus – I koht
 Edukamad õpilased spor-

dis V – IX klass:
Kaisa Silluste (VI b), Kristo 

Koert (VII a), Grete Riim (IX a), 
Teele Azarov (IX a)

Gümnaasiumi parim tegi-
ja spordis – Raigo Kuusnõmm 
XII b

Noorte MM jõutõstmises – I 
ja II koht

Täiskasvanute EMV jõutõst-
mises – I, I, I ja III koht

Edukamad õpilased spor-
dis X – XII klass:

Rait Sagor (X d), Alo Kauber 
(XI e), Katrin Eiert (XI b), Tuu-
li Rand ( X e), Kristel Aaslaid (X 
f), Triinu Tarus (X c), Doris Teiv 
(XII a), Silvia Ranniit (XI d)

Põhikooli parim tegija kä-
sitöös – Merilin Heinsoo VIII 
b

KG´s Fashion Show – III 
koht

Saaremaa School Fashion 
Show – II koht

Vabariiklik õmblusvõistlus 
„Tunne õmblemisest rõõmu“

Maakonna õpilastööde näi-
tus – osalemine

Gümnaasiumi parim tegija 
käsitöös – Katrina Kaubi XI f

KG´s Fashion Show – I koht
Saaremaa School Fashion 

Show – Grand Prix
Vabariiklik moedisainerite 

võistlus Supernoova – finalist
Maakonna õpilastööde näi-

tus – äramärgitud töö 
Parim tegija tööõpetuses – 

Andri Vanem XI b
Saare maakonna üldhari-

duskoolide töö- ja tehnoloogia-
õpetuse konkurss – III koht

Parim tegija kunstiõpetu-
ses – Kertu Saar IX b

Vabariiklik konkurss „Eu-
roopa koolis“ - parimate tööde 
hulgas

Vabariiklik koomiksite kon-
kurss – osalemine

Pilvi Karu,  
direktori asetäitja õppetöö 

korralduse alal


