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tervislikult unistama!

Õpilaste sünnipäevad

Alari Adoson 5A 15.05
Liisi Holmberg 10B 15.05
Pille Kreos 10C 17.05
Kaidi Kuusk 11A 17.05
Kädy Tänav Tänak 12A 17.05
Maria Sunduk 10B 18.05
Taavi Tasane 9B 18.05
Marken Aksalu 1B 18.05
Kertu Kesküll 9B 18.05
Ain-Joonas Toose 7A 19.05
John Kaju 10B 19.05
Heleri Sepp 5A 19.05
Eva-Maria Viidik 6B 19.05
Maarja Nuut 12E 19.05
Stella Kivilo 10C 19.05
Sander Laide 11D 20.05
Reimo Link 5A 20.05
Gettel Sink 10E 20.05
Meeri Martinson 4B 21.05
Ly Holmberg 2A 21.05
Jürgen Tamm 12B 21.05
Tarmo Pulk 12C 21.05

Töötajate sünnipäevad

Maidu Varik 14.05
Asta Düüna 18.05*
Merle Tustit 19.05

Õnnitlused ja tänud Kris-
tiina Ader`ile (9a) ja Maris 
Kõrgessaar`ele (7b) eduka 
esinemise eest maakondli-
kul kunstikonkursil “Täna ja 
homme läbi unenäo” ning ju-
hendajale Elle Jurkatamele.

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja

Olete oodatud Kuressaa-
re Gümnaasiumi õpilastöö-
de näitusele 13.-16. mail 2008 
(I korrusel).

Raili Kaubi, 
Elle Jurkatam

Kes on Inspira parim ringijuht?
KG Huvikoolis Inspira 

on sel õppeaastal tegevuses 
38 ringijuhti, kelle käe all te-
gutseb üle tuhande noore.

Ringijuhid teevad tä-
nuväärset ja äärmiselt olu-
list tööd, kuid neist ei räägi-
ta just tihti. Just seetõttu on 
huvikool välja kuulutanud 
parima juhendaja leidmise 
konkursi, et tunnustada ja 
tõsta esile tublisid ringijuh-
te.

Konkursile võivad kan-
didaate esitada kõik õpi-
lased, lapsevanemad, kol-
leegid. Oleme siis agarad 
esitama, sinu juhendaja on 
seda väärt!

Konkursi statuut:

Parim Inspira juhendaja 
2007/2008 Eesmärk: I Tõsta 
esile ja tunnustada KG Hu-
vikool Inspira tublisid rin-
gijuhendajaid. II Tutvustada 
avalikkusele ringijuhte, kelle 
töö ja isiklik eeskuju on olu-
liselt kaasa aidanud noorte 
kujunemisele mitmekülgselt 
arenenud isiksusteks.

Sihtgrupp: KG Huvikool 
Inspira ringijuhid.

Kandidaatide esitami-
ne: kandidaate võivad esita-
da huvikooli õpetajad, õpila-
sed, lapsevanemad. 

Kandidaadid esitakse 
kirjaliku taotlusena kinnises 
ümbrikus 19. 05 ruumi 239, 
märksõna Parim juhendaja.

Hindamiskriteeriumid: 
1. Õpilaste haaratus (kui 

hõivatud õpilased tegevuse-
ga on, mitu tundi nädalas, 
esinemisi vms.) ja huvi.

2. Meetodite, töövõtete 
uudsus.

3. Konkurssidel, võistlus-
tel osalemine.

4. Meedia kajastatus.
5. Valdkonna tutvustami-

ne väljaspool ringitegevust.
6. Juhendaja innovaatili-

sus.
Innovaatiline õpetaja on 

avatud uudsetele ideedele ja 
oskab neid märgata; on õp-
pe- ja kasvatustegevuse ees-
märkidest lähtuvalt võtnud 
edukalt kasutusele uudse 
idee või õppemeetodi; toe-
tab laste/õpilaste loovust ja 
kujundab innovatsiooni soo-
dustavat keskkonda hari-
dusasutuses; on riskijulge, 

ettevõtlik, loov, originaalne 
ja võtab vastutuse oma iga-
päevatöös; kohaneb muu-
tustega ning on orientee-
ritud pidevale õppimisele 
ja enesearendamisele; on 
orienteeritud koostööle; läh-
tub õppe- ja kasvatusprot-
sessis lapse/õpilase indivi-
duaalsusest, tema võimetest 
ja vajadustest; toetab laste/
õpilaste koostöö-, analüüsi- 
ja mõtlemisoskuse kujune-
mist. 

H i n d a m i s k o m i s j o n : 
Hindamiskomisjon moodus-
tub KG Huvikool Inspira õp-
penõukogust. 

Komisjoni liikmed järjes-
tavad enda jaoks kolm pari-
mat kandidaati. Seejärel toi-
mub hääletamine.

Enim hääli kogunud ju-
hendaja on konkursi võit-
ja. Komisjonil on õigus väl-
ja anda eripreemiaid. 

Tunnustamine: Parima 
juhendaja tiitel antakse üle 
KG Huvikool Inspira lõ-
puaktusel.

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira direktriss

Tänan Pilvi Karu laulu-
karusselli Saaremaa eelvoo-
ru korraldamise eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Juht tänab

Sünnipäevad

KG Huvikool Inspira
LÕPUAKTUS
24. mail kell 12.00 KG aulas
Ootame kõiki huvikooli õpilasi ja ringijuhte!

INSPIRA

Teated

Palju
õnne!
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Saame tuttavaks- meie kooli muusikaosakond!

Ajaloost  

Juba KG algusaastatest 
peale on muusika ja isete-
gevus olnud meie kooli üks 
brände. Kooliraadio käivitami-
ne, üle Kuressaare populaa-
rsust võitnud diskopäevad, 
rohked isetegevusülevaatu-
sed, arvukad kontserdid läbi 
õppeaasta, oma kooli laulu-
päev, keskaja stiilipidu ja ba-
rokkball KG ja SÜG-i õpilaste 
vahel (kuhu muuseas kaasati 
ka direktorid!), muusikaklas-
side lõpulavastused („Heli-
sev muusika“), sõbrapäeva-
le ja teatrikuule pühendatud 
muusikalis-teatraalsed vahe-
tunnid, Olav Ehala ja Hans 
Hindpere autorikontserdid – 
see on märkimisväärsem osa 
kunagi toimunust.

Läbi aegade on meie ma-
jas muusikaõpetaja ametit 
pidanud Lea Rooda ja Lee-
vi Häng (1978-1979), Lud-
milla Toon (1979-1988), Kal-
li Juurak (1982-1984), Silja 
Tammeleht (1984-1996), Mar-
ge Roose (1987-1995), Mar-
vi Tamm (1990-1993), Anita 
Kangur (1991-1998). Alglassi-
des on laulmist õpetanud ka 

legendaarne Valve Rauna. 
1986. aastal alustas Lud-

milla Tooni eestvõttel esimene 
lend süvendatud muusikaõp-
pega. Laulmist harrastati eri-
nevates koorides ja ansambli-
tes, pilliõpetajateks olid Katre 
Roolaht (klaver), Tiiu Tõhk 
(akordion), Helle Rand (akor-
dion), Anita Kangur (klaver), 
Tiiu Kaju (kannel), Veikko 
Lehto (klaver).

Erinevatel aegadel on 
koolis tegutsenud hulk bän-
de: Mõnusad, Lithium, Rul`a 
Shaker, Cosmoskva ...

Kui varem tuli pilli tinis-
tada 409 klassis või aulas, siis 
2006. aastast on koolis olemas 
bändiruum koos musitseeri-
miseks vajaliku tehnikaga. 

2007/2008 õppeaastal töö-
tab koolis 5 muusikaõpetajat: 
Mai Rand (alates 1988), Hel-
le Rand (alates 1991), Veikko 
ja Laine Lehto (alates 1994) ja 
huvikooli Inspira ringijuhina 
Pilvi Karu (alates 2005).

Osalemine konkurssidel

Üleriigiline solistide ja 
duettide konkurss Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis on toi-
munud 12 aastat ja olnud 

kõigi nende aastate jooksul 
noortele solistidele üheks 
tähtsaimaks võistluseks. Saa-
rlaste jaoks muudab ürituse 
eriti populaarseks võimalus 
laulda ülitugevas konkurent-
sis ja professionaalse saa-
tebändi saatel siinsamas Ku-
ressaares, oma poolehoidjate 
ja alati toetava publiku ees. 
Võistlema suurele konkur-
sile pääsevad vaid kohaliku 
eelvooru parimad. Meie koo-
li solistid ja duetid on igal 
aastal olnud esindatud. Ala-
tes 2005. aastast on läinud 
meil eriti hästi, auhinnalistele 
kohtadele on ennast laulnud 
Elina Toompuu, Teele Viira, 
Keete Viira, Erko Niit, Ma-
ria Väli, Kaisa Kopliste, Tuu-
li Rand, Kristel Aaslaid, Lin-
da Lapp, Preedik Heinmaa ja 
Mirjam Kütt. Ühel korral on 
tunnustatud meie kooli õpi-
last kõige kõrgema auhinna-
ga – 2006. aastal võitis Erko 
Niit Grand Prix’. 

ETV Laulukarussell on 
ilmselt kõige tuntum laste 
lauluvõistlus Eestis. Võist-
lus toimub üle aasta ja saar-
lasi esindab vaid üks laulja 
igas vanusegrupis. Hea meel 

on selle üle, et 2006. aastal 
pääses televisiooni kolm Ins-
pira lauljat – Kristiin Kop-
pel, Kaisa Kopliste ja Mirjam 
Kütt, kellest Mirjam jõudis 
ka finaali ning pälvis pub-
liku lemmiku tiitli. Samu-
ti esindab Saaremaad 2008. 
aasta sügisel keerlema hak-
kaval Laulukarussellil kolm 
meie kooli õpilast – Kerstin 
Tang, Kristiin Koppel ja Lin-
da Lapp.

Kaks takti ette on noor-
te lauljate konkurss, milles 
erinevatel aastatel jõudnud 
poolfinaalidesse  Marvi Val-
laste, Teele Viira ja Maria Vä-
li.

Lisaks on meie kooli solis-
tid edukad olnud ka Poiste-
laulu konkurssidel ja aastaid 
toimunud R.Valgre nimelisel 
laulukonkursil.

A.Mattiisenile pühenda-
tud üleriigiline koolinoorte 
vokaalansamblite konkurss 
on nüüdseks toimunud 12 
aastat. Saarlased on kõrgeima 
autasuga Jõgevalt naasnud 4 
korral: Varsakabi (1998), OG 
segaansambel (2002), Saare 
Noorte Huvikooli trio (2004), 
JEPPS (2008). Kohti esikolmi-

 Musitseerivad Mai Rand, Veikko Lehto, Laine Lehto, Helle Rand ja Pilvi Karu. Foto: Gert Lutter



�Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

kus ja eripreemiaid on aga lä-
bi aastate saavutatud hulgali-
selt (Milimali, Mandlike, Sa:
rlaine, Kapriis, JEPPS)

Üleriigiline koolisegakoo-
ride konkurss  on toimunud 6 
korda. 2008.a. konkursi  kor-
raldaja oli KG, kuna eelmisel 
võistulaulmisel võitis 1. koha 
tavakoolide arvestuses just 
meie koor.

Segakoor Ave on sellel 
konkursil osalenud 5 korral. 
Lisaks 2005. a võidule oleme 
end laulnud 2. ja 4. kohale. 
Tänavu saime hõbediplomi 
ja Klassikaraadio eripreemia. 
Konkurss toimub iga 2 aasta 
tagant.

Vabariiklikku muusikao-
lümpiaadi on korraldatud 
2002. aastast. Võistlus toimub 
üle aasta veebruaris. Maa-
konnast pääsevad vabarii-
ki 7. ja 10. klasside parimad. 
Meie kooli on vabariigis esin-
danud: Kaia Oidekivi III koht 
(2008), Jane Kaju pronksdip-
lom (2008), Anneli Sepp hõ-
bediplom (2006), Keete Vii-
ra hõbediplom (2004), Lilian 
Vahter 4. koht (2002).

Saaremaa koolinoorte kul-
tuuripäevad on toimunud 14 
aastat. Üritust on korralda-
nud vaheldumisi SÜG, Lei-
si KK,  KG ja OG. 2008. aas-
ta kultuuripäevad toimusid 
erandlikult Salmel ja olid 
meie kooli õpilastele tavapä-
raselt edukad. Kultuuripäe-
vadel võisteldakse soolo- ja 
ansambli-laulus, tantsimises, 
näitlemises, bändinduses ja 
viimastel aastatel ka kujutava 
kunsti kategoorias. Meie õpe-
tajad Mai Rand ja Helle Rand 
on osalenud kõigil toimunud 
kultuuripäevadel. Traditsioo-
niliselt valmib igal aastal kul-
tuuripäevadeks uus logo ja 
lõpetamisel loositakse osale-
jate vahel 20 spetsiaalse süm-
boolikaga T-särki. Võistlusele 
eelneb eelvoor, viimastel aas-
tatel on see toimunud vaid 
linna koolidele.

Kooli üritused

Algklassi solistide lau-
luvõistlust on korraldatud 
1995. aastast alates sõbrapäe-
va aegu. Esimestel aastatel 

võisteldi laulmise kõrval ka 
koogiküpsetamises (emad-
vanaemad). Žürii on olnud 
alati kolmeliikmeline ja pre-
meerinud tublimaid erineva-
te kooli – ja kontoritarvete-
ga. KG Laululind on saanud 
traditsiooniliselt mõne meie 
kooli lapse tehtud raamitud 
maali.

Omaloominguliste ja ka-
raokelaulude võistlus on 
omandanud meie kooli muu-
sikaelus kindla koha. Tege-
mist on ülekoolilise massi-
üritusega, kus ühel aastal 
võisteldakse omaloomingu-
liste laulude ja laulutekstide-
ga, siis jälle  karaokelaulude 
vaimuka esitamisega. Vii-
mastel aastatel oleme kaasa-
nud võistlusesse ka algklas-
se. 

Huvi ürituse vastu on 
suur ja meie rõõmuks on igal 
aastal nii mõnigi esineja silma 
jäänud andeka loo, ilusa esi-
tuse või vaimuka kostüümi 
poolest. Alati üllatame publi-
kut ka  külalisesinejaga.

Algklasside jõulujuma-
lateenistuse eesmärgiks on 
pakkuda väikestele inimes-
tele jõulumuusikat ja – luulet 
erilises, jõuludele ainuoma-
ses keskkonnas. Kindlas-
ti kõlavad kirikuvõlvide all 
laulud südamlikumalt ja sõ-
nad paljutähenduslikuma-
tena. Algklasside jõulukont-
serdi eeskujul oleme alates 
2005. aastast Kuressaare Lau-
rentiuse kirikus korraldanud 
ka põhikooli-  ja gümnaasiu-
miõpilastele mõeldud jõulu-
kontsert-jumalateenistusi.

KG galakontsert on märt-
si alguses Linnateatris toi-
muv vaheldusrikas 2-osaline 
kontsertkava, kus esinevad 
KG parimad tegijad. Tradit-
siooniks kujunenud üritus on 
aastaid (6) pakkunud meel-
dejäävaid kontserdielamu-
si oma mitmekesise reper-
tuaari ja esinejate rohkusega 
ning meelitanud kohale täis-
saali publikut. Õhtu jooksul 
saab lavalaudadel näha õpi-
lasi algklassidest gümnaasiu-
mini, esindatud on nii sõna-
kunst, ansambli- ja soololaul 
kui instrumentaalmuusika 

ning erinevais stiilides tant-
su- ja liikumisnumbrid. Käes-
oleval 30. juubeliaastal lisas 
külalisena oma panuse kont-
serdikavva ka KG vilistlane 
Erko Niit.

4. klassi muusikalavastu-
si on etendatud juba 13 aas-
tat. Näideldud on mitmeid 
kuulsaid lugusid nagu Nu-
kitsamees, Väike nõid, Puna-
mütsike, Lumekuninganna ja 
Tuhkatriinu, aga ka vähem-
tuntud, nagu  Võlupulber, 
Mari Roosikrants, Loomade 
lugusid. Alati on lapsed saa-
nud toreda esinemis -ja lava-
kogemuse võrra rikkamaks.

Tähtsad teod 

“Kooli laul”
Loodud 1998. aas-

ta kevadel, sõnade autorid  
Marit Tarkin ja Laine Lehto, 
viis Laine Lehto.

Esmaettekanne augus-
tis 1998 KG 20. juubeliaktu-
sel, mais 2001 salvestatud ka 
CD-le – esitajaks praegune 
KG vilistlane Marvi Vallaste, 
back Meriliis Varilepp, Maret 
Naagel, Veikko Lehto ja Priit 
Rand, fonogrammi autor Kal-
met Rauna.

CD „Parimad tegijad 
muusikas 2000-2002“

Helikandjalt võib pea-
le “Kooli laulu” kuulata veel 
mudilaskoori, tütarlastekoo-
ri ja segakoori Ave, neidude 
ansambleid Milimali, Helle-
na ja Šallallaa, gümnaasiumi 
neidude triot, poisteansamb-
lit TK-4 ning soliste: Kei-
di Saks, Tuuli Rand, Meriliis 
Varilepp, Maret Naagel, Erko 
Niit, Marvi Vallaste, Annika 
Müür ja Elina Toompuu.

Salvestustööd: KG vilist-
lane Roland Pildre ja Tanel 
Klesment (2002 sügis - 2003 
talv), fonogrammide autor 
Kalmet Rauna.

CD „Ja nii see läeb“  2006-
2007

Plaadil kuuleb meie edu-
kamaid soliste ja ansambleid: 
Mai Jõgi, Linda Lapp, Er-
ko Niit, Heli Vaher, Kristina 
Liiv, Maria Väli, Britta Virves, 
Tuuli Rand, Mirjam Kütt, He-
lena Pihlas, Teele Viira, Kris-
tel Aaslaid, Sa:rlaine, Jepps, 

Mandlike, Kapriis, Öölööri-
tajad. Samuti laulavad sega-
, tütarlaste- ja mudilaskoor. 
Salvestused tegi Tanel Kles-
ment.

Lauluvõistlus Kures-
Staar kasvas välja 2006 aas-
tal Kuressaare Laululinnust. 
Võistlus on toimunud kol-
me kontserdina, kus võistle-
vad 3-11- aastased Kuressaa-
re laululapsed läbisegi. Kuna 
otsest vajadust lauljaid reas-
tada pole olnud, siis on hin-
dajaks publik ja kõik osalejad 
on saanud auhinna. 

Uus muusikaõpetuse õp-
pevahend „Muusika gümna-
sistidele ja lindile“ 

Esitlus ja Tauno Aintsi 
teose ettekanne toimus ap-
rillis 2008 Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias Eesti Muu-
sika Päevadel 2008. Teose 
kandis ette KG XI A klass Pil-
vi Karu juhendamisel.

Inspira

2005. aastast koondus  
kooli muusikategevus huvi-
kooli Inspira alla. Esteetika 
ainekomisjon asendus muu-
sikaosakonnaga, õpetajateks 
Helle Rand, Mai Rand, Pilvi 
Karu, Laine ja Veikko Lehto. 
2007. aastast lisandusid Ins-
pira ringidele endise kultuu-
rikool Didasko ringid ja sel-
lega seoses suurenes oluliselt 
meie pilliõppe osakaal. Lap-
si hakkasid õpetama Caspar 
Salo (trumm), Kristo Käo (ki-
tarr), Marit Kiiker (klaveri 
algõpetus) ja Mart Aardam 
(väikekannel, torupill). Huvi 
kitarri - ja trummiõppe vas-
tu on olnud erakordselt suur: 
21 trummiõpilast ja umbes 40 
kitarristi on Saaremaa kohta 
ikka märkimisväärselt palju.

Pilliõppe kõrval tegutseb 
koolis 7 koori – 3 mudilas-
koori (Aveke, Ave Sol ja Ave 
Sol-bemoll), tütalastekoor 
Vocaliisa, Saaremaa Poiste-
koor (mudilaskoor, etteval-
mistuskoor ja kontsertkoor), 
neidudekoor Neidis ja sega-
koor Ave. Neist kolmele on 
omistatud esimene ja ühele 
teine kategooria. Koorid on 
alati osalenud ka laulupäeva-
del ja laulupidudel nii Saare-

Saame tuttavaks- meie kooli muusikaosakond!
Meie KG, 14. mai 2008
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maal kui mujal Eestis.
Tegutsevad tublid an-

samblid – Rosin, Särts, Cher-
ry Girls, Mandlike, Kapriis, 
gümn.neidude ansambel, Sa:
rlaine, JEPPS. 

Kooli näo määravad pal-
juski meie fantastilised solis-
tid (52). Solistiringis saavad 
osaleda õpilased kogu maa-
konnast ja meie juhendajad 
Pilvi Karu ja Laine Lehto on 
juba aastaid kuulunud vaba-
riigi parimate solistiõpetaja-
te hulka. 

Kõigile huvilistele on ava-
tud meie väikelaste muusi-
karingid, mis alustasid tege-
vust Saare Noorte Huvikoolis 
1999. aastal Marge Roose eest-
vedamisel.  Praeguseks tegut-
seb 4 ringi, kus osalevad lap-
sed  vanuses 3-7 aastat ja neid 
juhendavad Pilvi Karu ja Hel-
le Rand. Ringide eesmärk on  
pakkuda  väikelastele mit-
mekesist laululist ja mängu-
list tegevust. Arendada läbi 
laulu, pillimängu ja liikumi-
se laste emotsionaalsust ja ka 
laste üldist arengut.

Traditsioonilised üritu-
sed on väike talvine kontsert, 
juba 8 aastat toimub aprillis 
väikeste solistide võistlus ja 
kevadkontserdil on võimalik 
kõigil ringidel näidata, mida 
aasta jooksul õpitud. 

Muusikaõpetajad: 
Mai Rand

Olen lõpetanud Tartu 8. 
Keskkooli (1980), H.Elleri 
nim. Muusikakooli (1984) ja  
Tallinna Konservatooriumi 
koorijuhtimise ning muusi-
kapedagoogika erialal (1990). 
KGs töötan1989 a. Samast 
aastast juhatan kooli segakoo-
ri Ave, lisandunud on güm-
naasiumi neidudeansambel, 
2.kl. mudilaskoor Ave-Sol ja 
klaverisaatja töö 1.kl. mudi-
laskooris.

Veikko Lehto

Lõpetasin Tallinna Muu-
sikakeskkooli (1987) klaveri 
erialal ja Eesti Muusikaaka-
deemia (1994) koorijuhtimise 
erialal. Vahepeal mehistusin 
2 aastat nõukogude armees. 
Koolis juhin muusikaosakon-

na tööd ja õpetan algklassi ja 
põhikooli õpilasi. Ringitöös 
juhendan koore, ansamb-
leid, väikseid soliste, õpetan 
plokkflööti ja klaverit.

Laine Lehto

Sündisin Viljandis, lõpeta-
sin Võhma keskkooli (1986). 
Klaverit õppisin 7 aastat Põlt-
samaa Lastemuusikakoolis, 
G. Otsa nim. Muusikakoo-
li (1989) ja Eesti Muusika-
akadeemia (1994) lõpetasin  
koorijuhtimise erialal.  Aas-
tatel 1994-1996 õpetasin Kär-
la Muusikakoolis plokkflööti 
ja laulu ning olin Kärla kü-
lakoori dirigent. KGs töö-
tan 1994.a. sügisest. Õpetan 
muusikat kõigis kooliastme-
tes. KG huvikoolis Inspira on 
minu juhendada solistid, se-
gaansambel Sa:rlaine, Saa-
remaa Poistekoori mudilas-
koor ja neidudekoor Neidis. 
Olen 2007.a. sügisel loodud 
Saaremaa neidudekoori 2. di-
rigent, Saare maakonna Aas-
ta Õpetaja (2003), Kuressaare 
Kaunite Kunstide stipendiu-
mi laureaat (2004), K. Türk`i 
käsiraamatu „Arenguvestlu-
sed koolis“ (2006) kaasautor, 
alates 2007.a. Saaremaa muu-
sikaõpetajate ainesektsiooni 
juht ja Eesti Muusikaõpetaja-
te Liidu volikogu liige. Olen 
aastatel 2000-2008 edukalt ju-
hendanud  erinevaid vokaa-

lansambleid ja soliste. En-
distest õpilastest tuntumad  
Marvi Vallaste ja Teele Vii-
ra jätkavad praegu õpinguid 
G. Otsa nim. Muusikakoolis 
pop-jazz laulu erialal.

Pilvi Karu

Olen KG Huvikool Inspi-
ra muusikaõpetaja, KG vilist-
lane (1991).

1995. a lõpetasin Tallin-
na Pedagoogikakooli lasteaia 
muusikakasvataja ja põhikoo-
li muusikaõpetaja erialal ning 
2000. a Eesti Muusikaakadee-
mia koolimuusika erialal. 

Olen töötanud muusi-
kakasvatajana ja muusika-
õpetajana, juhendanud laste 
muusikaringe, alates 2003. a 
õpetan üha enam soliste. 

2005. a pälvisin parima ju-
hendaja preemia üleriigilisel 
solistide ja duettide konkursil 
ja  Kuressaare linna Kaunite 
Kunstide stipendiumi. 2008. a 
sain eritunnustuse heade sea-
dete eest A. Mattiiseni nim. 
üleriigilisel koolinoorte vo-
kaalansamblite konkursil. 

Olen muusikaõpetuse õp-
pevahendi „Muusika gümna-
sistidele ja lindile“ idee au-
tor. Koostöös helilooja Tauno 
Aintsi ja KG XI A klassi õpi-
lastega esitlesime projekti 
Eesti Muusika Päevadel 2008.
a.

Minu õpilased on pea-

preemiaid ja esikohti võitnud 
sellistel lauluvõistlustel, na-
gu „Laulukarussell“, R. Paul-
si nim. lauluvõistlus „Uued 
tähed“ Lätis, EMLS-i Poiste-
laulu võistlus, üleriigiline so-
listide ja duettide konkurss, 
A. Mattiiseni nim. üleriigili-
line vokaalansamblite kon-
kurss.

Helle Rand

Olen sündinud Mulgi-
maal Abja-Paluojas, õppi-
nud Nuia Keskkoolis ja Las-
temuusikakoolis akordionit, 
mille õpinguid jätkasin Tar-
tus H. Elleri nim. Muusika-
koolis. Edasi jätkasin Tallinna 
Riiklikus Konservatooriumis 
muusikapedagoogika ja koo-
rijuhtimise erialal, mille lõpe-
tasin 1986.a. Kolm aastat töö-
tasin SÜG-is, 1989 aga KG-s 
akordioniõpetajana, hiljem 
muusikaõpetajana. Juhendan  
ansambleid Kapriis, Cherry 
Girls, tütarlastekoori Voca-
liisa ja mudilaskoori Aveke. 
Õpetan algklassides  plokk-
flööti, juhendan soliste ning 
abistan segakoori Ave koor-
meistri ja mudilaskoori Ave-
Sol klaverisaatjana. Viimased 
aastad olen töötanud ka väi-
kelaste muusikaringidega. 
Läbi aegade olen juhendanud 
meie koolile kuulsust toonud 
ansambleid Piibe, Turteltuid, 
Milimali, SPA-7. 

Saame tuttavaks- meie kooli muusikaosakond!

Bänd Mulo-Meiker kooli jõulupeol 1999. aastal. Vaata hoolega, kes on bändi liikmed:-) Foto: erakogu
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Retseptipäev 10 d klassis

Oma vene keele õpetaja 
Ellen Kasega jätkasime tema 
aastatepikkust traditsioo-
ni. Selleks on retseptipäev, 
mis kujutab endast seda, et 
kõik peavad vene keele tun-
di midagi näksimist tooma 
ja juurde kirjutama retsep-
ti. Retseptis pidi olema kir-
jas toidu nimi, koostisosad ja 
valmistamisviis. Seda mui-
dugi vene keeles, et asjale 
vähegi akadeemilisem ilme 
anda.

Teisipäeval, 6. mail, lei-

diski meie kauaoodatud ret-
septipäev aset. Hommikul 
voorisid kõik kooli endateh-
tud küpsetistega ja viie tun-
ni möödudes jõudiski kätte 
vene keele tund. Rõõmsalt 
sammusid siis 10D klas-
si õpilased oma kandikute, 
karpide ja kahe kannu mor-
siga neljandale korrusele. 
Klassis paigutasime lauad 
veel ühiseks söögilauaks ja 
võtsime istet. Kui õpetajalt 
olid veel viimased gramma-
tikaalased küsimused küsi-

tud, et retsepte õigesti ette 
kanda, saigi hakata üksteise 
küpsetisi mekkima. 

Mis meil siis seal oli? Lai 
valik magusat oli! Meil oli 
vähemalt kolme sorti muffi-
neid, kohupiimapalle, pann-
kooke moosiga, küpsisetorti, 
šokolaadikooke, kohupiima-
kooki, rabarberikooki,  ja 
veel mitmesuguseid koogi-
kesi, millede nime ei oskagi 
siin nimetada. Ainsaks soo-
laseks suupisteks olid kaasa 
võetud tikuvõileivad.

Tagastage laenutatud raamatud!
Kutsun kõiki enne õppe-

aasta lõppu üle vaatama ja 
tagastama enda nimele lae-
nutatud õpikud ja muud 
trükised.

Meeles tuleb pidada se-
da, et õppeaasta lõpuks pea-
vad olema kõik laenutatud 
raamatud tagastatud või ta-
gastamistähtaega piken-
datud, vastasel korral saab 
lugeja uuel õppeaastal ko-
julaenutuse keelu. 9. ja 12. 
klassi õpilastel tuleb õpingu-
te lõpetamisel tagastada raa-
matukogule kõik laenutatud 
trükised, sõltumata laenu-
tustähtajast.

Nende aastate jooksul, 

mil toimib kooliraamatuko-
gus arvutilaenutus, on tekki-
nud juba võlglasi, kelle käes 
on  raamatuid, mida vajavad 
ka teised lugejad. Õpikud ja 
muud trükised on ju tasuta 
kasutamiseks meile kõigile.

Aita neid püsida tervena 
ja puhtana. Kaotatud või ri-
kutud teavikud tuleb asen-
dada sama või muu raama-
tukogule vajaliku trükisega 
või tasuda nende turuväär-
tus.

Raamatukogu kasuta-
jad saavad ka ise oma laenu-
tusi vaadata ja pikendada, 
sest kooliraamatukogu ka-
taloog RIKSWEB on nähtav 

kooli kodulehel Interne-
tis aadressil http://www.
oesel.ee/riksweb/. Kasu-
taja saab oma lugejavööt-
koodi ning salasõnaga 
RIKSWEB’i sisse logida ja 
vaadata kõiki temaga seo-
tud andmeid kogus.

Lugeja vöötkoodi, sa-
lasõna ja juhiseid sisse-
logimiseks saad kooli-
raamatukogu töötajalt. 
Lähem teave:

Urve Aedma, 
kooliraamatukogu juhataja

Lühidalt
Tallinna Haridusamet kutsus 9. 
mail Õpetajate Majja üleriigili-
se õpilaste kunstitööde võist-
luse Euroopa Koolis võitjad.

Sellest võistlusest on meie 
kooli õpilased edukalt osa võt-
nud mitmeid aastaid. Hästi läks 
ka seekord: autasustamisele kut-
suti Anett Munk ja Noora Ko-
tajärvi 7. klassist. Toimus veel 
teinegi joonistusvõistlus, mil-
le korraldasid Humala galerii ja 
Saare Maakonna Keskraamatu-
kogu. Teemaks oli “Täna ja hom-
me läbi unenäo”

Hästi esines Kristiina Kiil 9. 
kl., kelle töö võitis Humala Ga-
lerii preemia. Maris Kõrgesaa-
re tööd tunnustati kroonimiskir-
jaga. Õnnitlen võitjaid ja ka teisi 
osavõtjaid, kellel sel aastal veel 
nii hästi ei läinud!

Elle Jurkatam, kunstiõpetaja

Meie söömaaeg nägi väl-
ja selline, et iga õpilane tut-
vustas vene keeles enda too-
dud sööki ja lasi siis selle 
ringi käima. Nii sai iga suu-
piste nii õpilaste kui ka õpe-
taja poolt maitstud. Need, 
kes oskasid arvestada enda 
võimetega, ei võtnudki igast 
suupistest proovida ja kui 
kõigil olid taldrikud head-
paremat juba täis, võisimegi 
lasta toidul hea maitsta! Sõi-
me ja sõime ning üldjuhul ei 
olnud otsas veel poolgi ees-
olevast toidust, kui enami-
kul juba kõht täis sai. Puh-
kasime veidike, ägisesime 
ja virisesime kõhu täiuse üle 
ja siis  kogusime need suu-
pisted kokku, mis üle jäid 
ning lükkasime lauad taas 
sirgeks. Need koogitükid ja 
muffinid, mis jäid söömata, 
sai koju viia ja nii ka enamik 
meist tegi. 

Sellist tundi pidasime 
küll esimest korda ja terve 
grupp oli positiivselt meeles-
tatud, sest ega iga päev saa 
tunnis kooki süüa ja sealjuu-
res praktiliselt keelt harjuta-
da! Selle eest suur tänu just 
Ellen Kasele. Aitäh!

Elisa Avik, 
�0D klass

Hetk asjalikust ja maitsvast tunnist Foto: Elisa Avik
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

KG kevadspordipäev „Tervislik unistus“
Esmaspäeval, �9.0�.�008 
toimub KG kevadspordi-
päev „Tervislik unistus“   
�. - 8. ja �0. klassi õpilaste-
le. Ürituse eesmärgiks on 
läbi erinevate õppeainete 
kaasamise propageerida 
tervislikku aktiivset liiku-
mist ilusas kevadises loo-
duses. 

1. - 3. klasside tegevus  – 
MV kergejõustikus

Kogunevad 9.30 Kures-
saare linna staadionile, soo-
jendus.

Võistluste alad alga-
vad kell 10.00. Võistlusala-
deks on pendelteatejooks 16 
x 30m (8P +8T), 60m jooks, 
kaugushüpe  (pakk 70cm), 
pallivise ja 300m jooks.

Punktide arvestus: klassi-
le toovad punkte klassist 10 
paremat võistlejat igal alal. 

Autasustamine: diplo-
miga auhinnatakse igal alal, 
iga paralleeli 3 parimat tüd-
rukut ja 3 parimat poissi. 

5. - 8.  ja 10. klasside te-
gevus: 

Ürituse toimumispaigaks 
on KG tervisepark ja Kulli-
mäe.

Ajagraafiku alusel kogu-
netakse vähemalt pool tun-
di enne starti KG tervisepar-
gi parklasse, seejärel toimub 
võistkondade registreerimi-
ne. 

10.00 alustavad võistlust 
4. klasside võistkonnad

10.15 alustavad võistlust 
5. klasside võistkonnad

10.30 alustavad võistlust 
6. klasside võistkonnad

10.45 alustavad võistlust 
7. klasside võistkonnad

11.00 alustavad võistlust 
8. klasside võistkonnad

11.15 alustavad võistlust 
10. klasside võistkonnad 

NB! Kõik võistkonnad 
peavad kohal olema pool 

tundi enne stardi algust.
Eelnevalt kokku pandud 

võistkonnad registreerivad 
end stardis ettenähtud re-
gistreerimislehele. Võistkon-
nas võib olla max. 7 liiget, 
min. 4 liiget. Seejärel luba-
takse võistkonnad teatud aja 
tagant rajale kontrollpunk-
te läbima. NB! Kaasas peab 
igal võistkonnal olema vähe-
malt 2 kirjutusvahendit! Igas 
kontrollpunktis seisab õpe-
taja, kes annab kohale jõud-
nud grupile ümbriku üles-
andega. Ükski võistkonna  
liige ei tohi kontrollpunktist 
lahkuda enne, kui  ülesanne 
lahendatud. Võidab võist-
kond, kellel on kõige rohkem 
õigesti lahendatud ülesan-
deid. Kuna sel aastal tähista-
me kooli 30ndat juubelit, siis  
on mõnes  kontrollpunktis  
küsimus ka kindlasti kooli 
ajaloo kohta. Nii, et soovita-

me enne võistlust koolima-
ja peal ringi käia ja kooli aja-
looga seotud stende uurida. 
Raja pikkused vastavalt va-
nuseklassile. Võistkonnad, 
kes soovi avaldavad, saavad 
võimaluse ka kiiruse pea-
le rada läbida ning kiireima 
raja läbijana auhind võita. 
Võitjaid premeeritakse ter-
vislike auhindadega. 

Nõuanded: * Selga tuleb 
panna sportlik riietus ning 
jalga mugavad jalanõud. * 
Arvestada tuleks kindlas-
ti ka metsas ringi liikuvate 
puukidega, s. t. seda, et kohe 
rajalt tulles tuleks kindlas-
ti kogu oma keha üle kont-
rollida. Samuti võiks jälgida, 
et mõnele kevadpäikest nau-
tivale ussikesele peale ei as-
tuks. * Vihma korral tuleb 
riietuda vastavalt ilmastiku 
tingimustele, jalas võiksid 
olla vett pidavad jalanõud. 

* Kaasa võtta mobiiltelefon 
(juhul, kui äkki ära eksid või 
juhtub mõni muu äpardus, 
saad abi küsida!)

Põhjuseta puudumine
Kevadspordipäev on kõi-

gile õpilastele kohustuslik. 
Vabastusi ega muid lapse-
vanema  või arsti tõendeid 
ei aktsepteerita, sest üritus 
ei ole füüsiliselt koormav (v. 
a. 1. - 3. klassidel) Põhjuseta 
puudunud õpilastele määra-
takse täiendav õppetöö puu-
dutud päeva ulatuses keha-
lise kasvatuse õpetaja pool 
antud ülesannete/tegevus-
te näol.

Kevadspordipäeva ju-
hend ning info on üleval ka 
kooli koduleheküljel.

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja

Tähelepanu, valmis olla, start! Foto: Gert Lutter
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