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Mõtlesime, et luuleta-
jad on imelikud, aga 
tegelikult...? Lk. 3

Tehke teatrit rõõmu-
ga- põhikooli teatri-
õhtu preemiatest Lk. 5

Suurel Teatriõhtul 
saab lemmikutele lilli 
kinkida...

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad

Mairi Jakunin 11E 20.11
Krislin Koor 12B 20.11
Kettli Tamm 3A 20.11
Karolin Kärm 4A 20.11
Anni Mikko 10B 20.11
Henry Viirmäe 5A 20.11
Ketre Kirs 11E 20.11
Risto Lillemets 4B 20.11
Taavi Meier 11D 21.11
Mareli Ots 11C 21.11
Helena Ramst 12E 22.11
Gregor Metsmaker 2A 23.11
Tairica Taavita 7B 23.11
Joosep Laus 2B 24.11
Tauri Põldema 4B 25.11
Karolina Noor 11B 25.11
Jaanis Kannik 1B 25.11
Kattre Adramees 10D 25.11
Carina Vahar 4B 25.11
Kaidi Kuusk 9A 25.11
Kadri Järvalt 8A 25.11
Miikael Kalm 2A 25.11
Sandra Aav 1C 26.11
Raul Kelder 6A 26.11
Marie Erlenbach 5B 26.11
Georg Arnold 7a 26.11

Töötajate sünnipäevad

Evelin Keller 17.11
Ellen Kask 21.11
Leelo Laus 21.11
Katrin Keso-vares 22.11
Sirje Metsküll 24.11
Grete Pihl 26.11

Saaremaa neidudele 
võistulaulmisel 1. koht
�5.-�6. novembril toimus 
Eesti Naislaulu Seltsi eest-
vedamisel Tallinna Ülikooli 
aulas üleriigiline G. Erne-
saksa �00. sünniaastapäe-
vale pühendatud nais- ja 
neidudekooride võistulaul-
mine. 

Vastavalt kohustusliku 
G.Ernesaksa laulu raskus-
astmele jagunesid naiskoo-
rid A-, B- ja C-kategooriasse, 
neidudekoorid A- ja B-kate-
gooriasse.

Saaremaad esindasid 
võistulaulmisel naiskoor Pi-
ret (dir.Ülle Reinsoo) ning 
Saaremaa Neidudekoor, 
mille moodustavad Oris-
saare Tütarlastekoor (dir.
Anne Kann, Kairit Levit) ja 
KG Huvikooli Inspira nei-
dudekoor Neidis (dir.Laine 
Lehto).

Žürii koosseisus Marjuk-
ka Riihimäki (Soome), Ven-
no Laul ja Elo Forsel hindas 
Saaremaa Neidudekoori esi-
nemist kõrgelt. Koor pälvis 
B-kategooria neidudekoori-
dest 1.koha ja 4000-kroonise 
rahalise preemia. Lisaks tun-
nustati kollektiivi eripree-
miaga parima kohustusli-
ku G.Ernesaksa laulu „Päev 
läeb puudele punane“ esitu-
se eest. B-kategooria neidu-
dekooride  parima dirigendi 
preemia sai Anne Kann, pa-
rima kontsertmeistri tiitliga 
pärjati Kairit Levit.

Saaremaa  Neidudekoor 

tänab abi ja toetuse eest oma 
nn.kodukoole - Orissaare 
Gümnaasiumi ja Kuressaa-
re Gümnaasiumi ning Saa-
remaa Omavalitsuste Liitu, 
kes rahaliselt koori võistu-
laulmisel osalemist toetas. 
Samuti kuulub dirigenti-
de sügav tänukummardus 
kõigile tublidele lauljatele 

ja nende peredele – aitäh, et 
olemas olete! 

Laine Lehto, 
Saaremaa Neidudekoori ja 

Neidise dirigent

Õnnelikud võitjad. Foto: Laine Lehto

Oktoobrikuu 
tegijad

Anna-Maria Lest (4b) – 
I koht üle-eestilisel etteluge-
misvõitlusel „Loeme Ellen 
Niitu“

Riin Nõukas (7a) – I koht 
maakonna geograafiaolüm-
piaadil

Kristin Liias (11a) – I 
koht vabariikliku noorte 
moeloojate konkursil Future 
Fibit 2008

Grete Pihl – õpilase väga 
hea juhendamise eest

Kaarin Peet – Sillamäe 
Vanalinna Kooli koostööpro-
jekti vedamise ja kommu-
nismile (loe: õpetajate toale) 
vähegi inimlikuma väljanä-
gemise andmise eest

Ursula Rahnik, 
personalijuht
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Tulistan täna laadimata ja sihtimata, 
lootes, et mõni lask pihta läheb...

...nii kommenteeris enda 
kolmapäevahommikust esi-
nemist Eesti Kirjanike Liidu 
juht Karl Martin Sinijärv.

Lugejatega olid kohtuma 
tulnud veel Jürgen Rooste, 
Andrei Hvostov ja Andreas 
Nestor - kõik Eesti ande-

kad kirjanikud. Publiku hul-
gas õnnestus viibida ka 10 C 
klassil. 

Kohtumine kestis kok-
ku ligikaudu poolteist tundi 
ning oli väga sisutihe. Iga-
vust ei jõudnud keegi selle 
aja jooksul tunda. 

Vabalt räägiti elust, olust 
ning kirjandusest, kõlama 
jäid huvitavaid ning mõt-
lemapanevad seisukohad. 
Karl Martin Sinijärv rõhu-
tas kirjanduse tähtsust noo-
rukile ja arvas, et vägagi 
paika peab tõetera, et ini-
mese esimesed 100 raama-
tut on olulisemad kui järg-
mised 10 000. ”Luuleraamat 
on nagu hea viski või kon-
jak, mille ostad, paned kap-
pi ning aeg-ajalt võtad pisi-
kese sõõmu ning paned jälle 
kappi tagasi,” pani kirjanik 
paika värsside erilisuse. Ta-
gasiside, mille sain klassilt 
oli väga positiivne ning üri-
tus meeldis kõigile.

Mõtteid: 

Ma mõtlesin enne, et luu-
letajad on imelikud, aga te-
gelt on lahedad. Marta

Kui esimeses kokandus-
tunnis anda õpilasele kätte 
nuga ja käskida tal siga ära 
tappa,  siis tõenäoliselt te-
mas kokka ei saa,  samamoo-
di on raamatutega, kui 7. 
klassi lapsele antakse lugeda 
ülikeeruline ning täiskasva-
nutele mõeldud raamat (Zo-
la ”Therese Raquin), kaob tal 
lugemishuvi. Kristi

“Ärge ostke raamatuid 
sisustuselementideks, sest 
nendeks nad ei sobi, kõik on 
erinevat värvi ja erineva ku-
juga. Ostke neid ikka luge-
miseks. Kristiina

Mustad märgid valgel 
paberil, maagia. Kerttu

Teisipäev on kolmapäeva 
laupäev. Elina

Kristiina Šesterikov, 
�0C klass

Juht tänab
Täname põhikooli teatri-

õhtu “Nii ja naa” peakorral-
dajat Eve Tuisku ja tema abi-
lisi.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Käivad Saaremaa �008.a 
võrkpallikarikavõistlused 
ja meie kooli võistkond oo-
tab kõiki endale kaasa ela-
ma.

Esimese ringi mäng toi-
mub täna, 19.11 spordihallis, 
kus vastaseks on Spordikoo-
li meeskond. Järgmised meie 
mängud toimuvad 21., 22. ja 
28.11, vastavalt siis Muhu, 
Vanalinna KSK II ja Kaarma 
vahel. 

Teated

Korvpalli meistrivõistluste 
��.nov toimunud mängud

Esimeses mängus koh-
tusid 10d ja 11d, kus lõpp-
seisuks jäi 20:72 11d kasuks. 
Kõige enam punkte tõi või-
duvõiskonnale Villu Vahter 
16 punkti näol ja vastasmees-
konnast Janari Toomson 
14punkti.

Teises geimis olid vastas-
teks 12c ja 11a. Eelmises le-
hes rääkis Erik Arro, et ootab 
alagrupi võitu, kuid kahjuks 
tuli tema meeskonnal abitu-
rientidele kaotust tunnista-
da. Võidumeeskond 12c sai 
64p ja 11a 18. Kolmas mäng 
toimus 11b ja 10c vahel. 
Mäng lõppes seisuga 24:14.  
Järgmised kohtumised juba 
täna. Tulge vaatama!

Gettel Sink,  
��E klass

Andreas Nestor, Andrei Hvostov ja Karl Martin Sinijärv... (vt teine foto) Foto: Anu Vahter

Suur aitäh Urve Aedma-
le ja Merle Rekayale 14. üle-
koolilise kirjandusviktoriini 
põhjaliku ja meeleoluka kor-
raldamise eest! 

Palju õnne kõikidele võit-
jatele!

Eve Tuisk, eesti keele 
osakonna juhataja

Õnnitlen Saaremaa Nei-
dudekoori tublisid lauljaid 
G. Ernesaksa nim. naiskoori-
de konkursil saavutatud esi-
koha eest! Dirigendid Laine 
Lehto ja Anne Kann - ole-
te ära teinud suure töö - tä-
nud teile!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja 

...Jürgen Rooste kohapeal improviseeri-
tud ballaadi kuulamas Foto: Anu Vahter
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Nii või naa ehk Põhikooli teatriõhtu 2008

13. novembril kell 17 ko-
gunesid kooli aulasse noore-
mad ja ka mõned vanemad 
teatrihuvilised, et põnevu-
sega vaadata 12. Kuressaa-
re Gümnaasiumi põhikoo-
li teatriõhtut. Neljapäevane 
üritus oli ühtlasi ka  kirjan-
dusnädala avaürituseks. Sel 
aastal olid laval Eno Raua 
loomingust inspireeritud 
näidendid ning kuna antud 
kirjaniku esimese teos kan-
dis pealkirja „Nii või naa”, 
oli õhtugi samanimeline. 
Õhtujuhtideks olid Sipsik 
(Laura Oolup) ja Kingpool 
(Minni Meisterson), kes said 
oma tööga enam kui suure-
päraselt hakkama.

Õhtut alustas 5A klass 
ja lõpetas 9B klass. Trup-
pidel tuli lavastada 10-mi-
nutiline etendus Eno Raua 
loomingu põhjal, kusjuures 
dramatiseerimisel tuli või-
malikult palju kinni pidada 
autori tekstist. Tekib küsi-
mus, et kui mitu klassi teeb 
ühte tükki, siis kas igavaks 
ei muutu? Sugugi mitte! La-
valaudadel võis näha väga 
huvitavaid ja originaalseid 
tõlgendusi erinevatest Eno 
Raua lugudest. Populaarsei-

maks tükiks kujunes “Peep 
ja sõnad”, samuti võis nii 
mitmeski etenduses kohata 
Vanagapaganat. 

Etendusi hindas žürii 
koosseisus Marit Tarkin, Ur-
ve Aedma, Kaisa Tooming, 
Sirje Paakspuu, Urmas Raik 
ning oma preemia andis väl-
ja ka Kristin Liias 11.a klas-
sist. 

Etendused vaadatud, 
suundus žürii karmi, ent 
õiglast otsust tegema. Va-
hepeal aga esines publiku-
le kuum poistebänd, mis 
koosnes enamasti meie en-
da kooli poistest. Kuulda 
sai kuulsamaid lugusid Red 
Hot Chili Peppersi ja Blink 
182 repertuaarist. Leidus ka 
suuremaid fänne, kes lava 
ees kaasa elasid, poisid tegid 
isegi lisaloo.

Pärast kuuma show’d tu-
li aeg žüriil auhindu jagada. 
Kõigepealt tehti kingitusi 
ürituse korraldajale, kes on 
need igati ära teeninud. Au-
hindu ja kallistusi jagus roh-
kem kui küll. 

Žürii esimees Marit Tar-
kin nentis, et võitja väljasel-
gitamine oli üksmeelne, kui-
gi nominente oli veel. Zürii 

töötas põhimõttel, et iga-
üks ütles kandidaadi ja enim 
hääli saanud trupp võitis. 
Žürii arvestas hindamisel 
näitemängu terviklikkust, 
näitlejate head kokkumän-
gu ja kirjaniku (Eno Raud) 
teksti oskuslikku ja origi-
naalset edastamist ja tõlgen-
damist. “Teater on kunst, 
mille hindamine on isik-
lik ja subjektiivne. Žürii sar-
nast arvamust saab kindlas-
ti põhjendada vaid sellega, 
et võitjad olid selgelt eristu-
vad,” selgitas ta.

 Milline oli tase?
“Tase oli super. Ku-

na omavahel võistlesid vä-
ga erinevas vanuses õpila-
sed (5. - 9. klass) ja alati on 
eelarvamus, et vanemad on 
tublimad, olid meie grand 
prix’ kandidaatide hulgas 5. 
ja 9. klass kõrvuti. Andekaid 
ideid, huvitavaid lavakujun-
dusi, põnevaid rolle oli õhtu 
jooksul palju ja mis peami-
ne, kõik näitlejad tegid teat-
rit rõõmuga - see on kõige 
tähtsam!”

Soovitusi järgnevateks 
aastatateks?

“Tehke teatrit rõõmu-
ga! Teater võimaldab välja  

Grand Prix’ pälvis 9.A etendusega “Jänese kalakasvandus” - palju õnne! Foto: Siim Hiieväli

Põhikooli teatriõhtu pari-
mad

Grand Prix’ 9.A klass 
etendusega “Jänese kala-
kasvandus”

Laureaat 5.B klass eten-
dusega “Julguseproov”

Laureaat 8.A klass eten-
dusega “Õnnetu pähkli-
puu”

Laureaat 6.B klass eten-
dusega “Aida ust valva-
mas”

(laureaadi nominendid 
olid veel ka 7.A, 5.A)

Parimad

Parim meesnäitleja Gert 
Tammel 5.B klassist (nomi-
nendid olid Alari Saar, Sten 
Rosljuk, Tauno Mihklepp ja 
Gert Tammel)

Parim naisnäitleja Gre-
ta Virves 5.B klassist (no-
minendid olid Kristina Liiv, 
Eliise Kõiv, Grete Paia ja 
Greta Virves)

Parim kõrvalosatäitja Ro-
land Valgelin 9.A klassist

Parim jutustaja Tauno 
Mihklepp 9.B klassist

Parim vanaema Kristina 
Liiv 5.A klassist

Parim vanapagan Jako 
Jõgi 6.B klassist

Parim neiu mehe rollis 
Grete Paia 7.A klassist

Eripreemiad

Saarluse preemia 7.A 
klass etendusega “Vanapa-
gan teeb Saaremaale põr-
gut”

Lavakujunduse preemia 
5.B klass etendusega “Julgu-
seproov”

Parim pahupidi etendus 
8.B etendusega “Oli kord...”

“Pool jalgsi, pool ratsa” 
6.A klass etendusega “Ku-
ninganna Kilplas”

Parim kaasaegne drama-
tiseering 7.B klass etenduse-
ga “Võta näpust”

Preemia “No tõesti, mis 
sa oskad öelda” 5.A klass 
etendusega “Peep ja sõnad”

Perepreemia “Väike-
vend, kes tonti ei karda” 9.B 
klass etendusega “Keskpäe-
vane kummitus”

Ametikooli eripreemiad:

Kokkade eripreemia mä-
luprobleemidega vanaemale 
- tule meie kooli kalatoitude 
tegemist õppima, see paran-
dab mälu! - Klair Kivi 8.B
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tulla igapäevaelust, olla kee-
gi teine, mõelda, kuidas ta 
mõtleb, mida teeb, miks ta 
nii teeb. Oluline on tunneta-
da enda lavapartnereid, aru 
saada nende mõtetest ja te-
gudest. See on põnev. Ja on 
ju hea tunne, kui oled koos 
enda klassikaaslastega mi-
dagi uut ja huvitavat korda 
saatnud. Kõigil truppidel, 
kel võimalus, mängige enda 
etendusi veel , külastage las-
teaiarühmi, esinege naaber-
koolides, meie kooli väikes-

Nii või naa ehk Põhikooli teatriõhtu 2008

tele samuti, sest suur töö on 
tehtud. Kõik osalejad olete 
üht suurt aplausi väärt! Oli 
vahva õhtu! Aitäh!”

Uurisime muljeid ka žü-
riiliikmelt, meie oma raama-
tukogu juhtajalt Urve Aed-
maalt, kes rõõmustas, et 
ükski klass sel aastal mütsi-
ga lööma ei läinud. Palusime 
ka temal järgnevateks aasta-
teks soovitusi jagada:”Teater 
on imedemaa ses mõttes, et 
väljendusvahendite arsenal 
on meeletu.

Püüdke neid leida, sest 
etendus annab hea võimalu-
se end väljendada.

Et kõigil oleks kogemis-
rõõmu, siis on soovitus pub-
likule - hea tava nõuab vai-
kust saalis. “

Oli taaskord äärmiselt to-
re teatripidu ja gümnaasium 
- hoidke alt! Ülitugevat järel-
kasvu on tulemas. Järgmise 
aastani!

Triin Kand ja Sandra Tiitson, 
��C klass

8A unustamatu kilplaste meeskond:-) Laureaaditiitli võitja 8A etendusega “Õnnetu pähklipuu” Foto: Siim Hiieväli

Kaval-Ants ja Vanapagan kokkulepet sõlmimas. Laureaaditiitli võitja 5B etendusega “Julguseproov” Foto:Siim Hiieväli

Parim ametimees - sea-
karjus - asjalik ja tark, aitas 
lahendada palju probleeme - 
Karmen Tamsalu 6.A

Lootustandva teeninda-
ja eripreemia - hea jutusta-
misoskus, hea lugemisoskus 
ja väga kaunis jutustaja -  
Merilin Nõgu 9.A

KG Huvikool INSPIRA va-
lis välja kõige inspireeriva-
mad hetked:

Peep, kes võttis jalad sel-
ga 5.A

“Noogutaja” 6.A
Vanaema harjatants 7.B
Kilplane, kel tuli pea ära 

8.A
Kala 9.A
Kristin Liiase eripreemia 

stiilseimale näitlejale - 9.A 
klassi kogu trupp.

Põhikooli 
teatriõhtu tänu

Suur aitäh teile: õhtuju-
hid ja suured abilised Laura 
Oolup ja Minni Meisterson 
7.a, videomeister Arvi Tani-
la, fotograafid Siim Hiieväli 
ja Piret Spitsõn 11.a,  heliteh-
nikud Madis Aavik ja Tarmo 
Matt, žüriiliikmed Marit Tar-
kin, Urve Aedma, Kaisa Too-
ming 12.e, Sirje Paakspuu, 
Urmas Raik, õhtujuhtide sti-
list ja žürii liige Kristin Liias 
11.a, grand prix’ autor Bir-
git Verbitski 7.a ja tema ju-
hendaja Elle Jurkatam, kut-
sete-tänukirjade-diplomite 
kujundus Taavi Tuisk, 11.a 
klassi õpilastoimkond Kari-
ta Nuut, Maria Pihl, Mariliis 
Tiit, Kerttu Salujärv, Elin Li-
gi, turvatöötajad Elisabet Ar-
ge ja Erik Arro 11.a, ajakirja-
nikud Sandra Tiitson ja Triin 
Kand 11.c, aula ettevalmistus 
11.c klass, muusikaline pool-
tund 9.a klassi bänd, head 
abilised Renate Pihl, Mer-
le Rekaya, Heidi Truu, Kül-
li Mänd, Tiiu Smidt, Anneli 
Meisterson. Suur aitäh üri-
tuse toetajatele, kes aitasid 
kaasa auhinnalaua katmise-
le: Kuressaare Linnavalitsus, 
KG Sihtasutus, Kuressaa-
re Ametikool, KG Huvikool 
INSPIRA ja salajased spon-
sorid!

Eve Tuisk, tänulik ürituse  
peakorraldaja

Meie KG, 19. november 2008
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JÕULUTEGEVUSPÄEV
“Ise tehtud, hästi teh-

tud?” ja  „Heategu ühendab 
südameid“

19. detsember on Kures-
saare Gümnaasiumis tege-
vuspäev: 1.-9. klassi õpilased 
osalevad õpitubades ja 10.-
12. klassi õpilased on selleks 
päevaks ellu viinud heatege-
vusprojekti, 4.-12. klassi õpi-
lasel on  võimalus osa võtta 
kooli võimlemisvõistlustst, 
1.-6. klassi õpilastel on aga 
veerandilõpuaktus. Päeva 
lõpetuseks kohtuvad koolis 
õpetajad, et aasta meeleolu-
kalt kokku võtta.

Sel päeval on võimalik 
loomingulise tegevuse abil 
omandada ja kinnistada uu-
si ja vanu vahvaid tegevusi, 
mis kooli tihedas saginas on 
sootuks unarusse jäänud.

Päeva esimesel poo-
lel, st kell 8.15-11.30 toimu-
vad õpitoad, millest igal 
KG-kal 1.-9. klassini on või-
malus osa võtta. Registree-
rimine toimub elektroonili-
selt (12.12) ning iga osaleja 
saab klassijuhatajalt regist-
reerimiskaardi, kuhu osa-
leja kogub tegevustubades 
osalemise kohta vastavaid 
templikesed. Reeglina tuleb 
igal õpilasel osaleda vähe-
malt 3 tegevustoas, aga võib 

ka rohkem. Lisaks on päeva 
jooksul võimalus I ja II ast-
me õpilastel osaleda suurel 
jõululaadal. Selleks valmis-
tab iga laadal sooviv osaleja 
ette müügiks omavalmista-
tud tooted, mis on sobilikud 
jõulumeeleolu tekitamiseks.

Lisaks toimuvad I ja II 
kooliastmel veerandilõpuak-
tused: 1.-3. klassi aktuse al-
gus on kell 8.15 ja 4.-6. klas-
si aktuse algus on kell 8.40. 
Aktused toimuvad kooli au-
las.

10.-12. klass organiseerib 
ühe heategevusliku üritu-
se või projekti. Projekti sisu-
line toimumisaeg võib olla 
novembri keskpaigast ku-
ni 19. detsembrini. Klass re-
gistreerib oma projekti õpe-
taja Merike Kivilo juures 1. 
detsembriks 2008 (e-post: 
kivilo@oesel.edu.ee). Re-
gistreerimisel peab olema 
märgitud, kellele on pro-
jekt suunatud, kes ja kuidas 
osalevad, millal projekt ellu 
viiakse, millal valmib kok-
kuvõte projektile (võimali-
kud projektid: esinemised 
lasteaedades, hooldekodus, 
lastekodus, heategevuslaat, 
koostöö pensionäridega, 
Päevakeskusega jne). Kok-
kuvõte võiks olla vormista-

tud fotosarjana.
4.-12. klassi õpilastele toi-

mub Kuressaare Spordihoo-
nes algusega kell 12.00 KG 
võimlemisvõistlus, millel as-
tuvad üles klasside neidude 
ja noormeeste võistkonnad. 
Tütarlaste võimlemisrühm 
peab olema vähemalt nelja-
liikmeline, noormeeste võist-
kond on kuueliikmeline. 
Võistlusalad on järgmised: 
tütarlaste 1.30-2.00 minu-
ti pikkune omaloominguli-
ne temaatiline liikumiskava, 
mille stiil on vaba, kuid ka-
vas peab läbi liikumise jutus-
tama loo (võib ise kirjutada, 
võib kasutada kirjanduslik-
ku algmaterjali); noormees-
tel üheminutiline omaloo-
minguline akrobaatikakava 
muusika saatel, mis sisaldab 
minimaalselt kaks kolmest ja 

ühe kuuese püramiidi koos 
akrobaatilise vaheliikumise-
ga (vaheliikumise kohustus-
likud elemendid on tirel et-
te, tirel taha, toenghüpe üle 
kaaslase, ratas kõrvale (hun-
diratas), kolmiktirel, tankti-
rel,  „kiviheitemasin“). Ka-
vade „lugu“ tuleb esitada 4. 
detsembriks  kehalise kasva-
tuse õpetajate vaheruumi ja 
e-posti aadressil merle@oe-
sel.edu.ee .

Võimlemisvõistluste täp-
ne juhend on KG kodulehe-
küljel ürituste all.

Selline on meeleolukas 
koolipäev 19. detsember Ku-
ressaare Gümnaasiumis.

Päeva info pani kokku 
Merle Rekaya

Suur Teatriõhtu 2008 teated
• Teatriõhtule sissepää-

suks ärge unustage kaa-
sa võtmast KG õpilaspiletit, 
kuna üritus on kinnine, siis 
vajaduse korral peab Teil 
olema dokument ette näida-
ta nii valvelauas kui turva-
töötajatele.

• Suurel Teatriõhtul saab 
oma lemmikutele osta lilli.

Selleks võiksite varuda 
raha keskmiselt 14 krooni lil-
le kohta.

Lillemüüjad varustavad 
teie poolt valitud lilled sede-
liga ja viivad lavale Teie lem-
mikule kohe pärast vastava 
etenduse lõppu. Nii, nagu 
päris teatris on kombeks.

• Kõigil soovijail on või-

malik Suurel Teatriõhtul väl-
ja anda enda isiklikke pree-
miaid. Preemiat saab anda 
nii terve klassi, koori vm 
grupi poolt kui personaal-
selt Teie poolt. Ainus tingi-
mus, et Teil on välja valitud, 
mille eest kedagi tunnustada 
tahate ja olete valmis meis-
terdanud ka preemia. Isikli-

kud preemiad antakse välja 
autasustamise alguses, õh-
tujuhid annavad selleks sõ-
na :-)

Põnevat peapoovipäeva!

Marit Tarkin, 
teatriõhtu peakorraldaja

Kuressaare linn

Foto: Anneli Meisterson

Meie KG, 19. november 2008

Suur Teatriõhtu 2008 sponsorid
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Saaremaa Kaubamaja
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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:

Üks meie seast- Kristin Liias
Kristin on 11A klassi õpi-

lane. Miks ma temast loo 
kirjutasin? Just sellepärast, 
et Kristin suutis vähem kui 
ühe aastaga teha nime Eesti 
moemaastikul. Kristini edu 
algas 2008 aasta maakond-
likul School Fashion Show’l, 
kus ta pälvis vanemas vanu-
sekategoorias 3. koha, talle 
kuulutati Montoni tuleviku-
lootuse eripreemia ning te-
ma kollektsioonis leidus sel-
le aasta parim meesmodell. 
Sellega lugu ei piirdu, ni-
melt samal aastal, vaid paar 
kuud hiljem, kuulutas Kris-
tin üle kooli, et otsib ära käi-
dud ketse enda kollektsiooni 
Anonymus. Sama kollekt-
sioon valiti ka SuperNoova 
konkursile. SuperNoovalt 
tuli Kristin koju noorema 
katogooria 2. koha ja MiMi 
moekeisri tiitliga. Ja mitte, 
et sellest vähe oleks olnud, 

otsustas neiu osa võtta ka 
F.I.B.I.T.’i konkursilt, mille 
ta kindlakäeliselt võitis, ning 
tema kollektsioon pandi väl-
ja Tallinna Kaubamaja vaa-
teaknale.

Kui Kristin parasjagu ei 
kujunda enda peas juba tu-
levasi kollektsioone ega vi-
sanda neid lehenurkade-
le, meeldib talle sportimine, 
pidutsemine ning lähedas-
te sõpradega koosolemine  
ning magamisega pidavat ta 
ka sina peal olema.

Kool ja tulevik

Kui küsisin temalt tule-
vikuplaanide kohta, siis os-
kas ta vaid soovida järgneva 
kahe gümnaasiumiklassi lõ-
petamist ning hea vedamise 
korral ka kõrgemasse kuns-
tikooligi sisse saamist.

Uued kollektsioonid on 
juba loodud tema peas, ta 

ütles, et enam ei saa tagasi 
minna ning peab looma veel 
kollektsioone.  “Ideest ei rää-
gi. Ei saa teistele reeta oma 
ideid. Uut näeb laval…mil-
lalgil koolivoorus.” on Kris-
tin salakaval.

Lemmikkirjanik tal puu-
dub, kuna “Pole aega lugeda 
koolikirjandust ja ükski kir-
janik ei ole eriti peale läinud 
sellest valikust,” nendib Kris-
tin, kuigi oma lemmikõpeta-
jaks nimetab ta just eesti kee-
le ja kirjanduse õpetaja Eve 
Tuisu. Miks? “ Ta on rõõm-
sameelne, positiivne, mis na-
katab teisi inimesi, paneb en-
nast kuulama tunnis, et lausa 
lust tundi minna.” Teiseks 
lemmikuks on tal Raili Kau-
bi, sest “Ta on mind tagant 
utsitanud ja suunanud oma 
asja tegema, samuti rõõm-
sameelne ja südamlik õpeta-
ja, parim käsitööõpetaja keda 

4. klassid arvavad nii
Avaldame arvamust  koo-
limaja ümbruse kohta.

Kaur:  Arvan, et meie 
kool on Kuressaares kõige 
looduskaunimas kohas ja 
kooli ümbrus on korralik ja 
puhas.

Robert: Minu arust on 
meie kooli ümbrus ilus. Kui 
see oleks minu teha, siis ma 
muudaks seda. Ma teeksin 
terviseraja kõrvale trikiplat-
si. Sinna teeksin juurde veel 
aia, kus kasvaksid õuna-
, kirsi- ja ploomipuud ning 
samuti maasikad, vaarikad 
ja igasugu sõstrad, sest siis 
saaksid lapsed vahetundide 
ajal neid süüa.

Merit: Minu arvates on 
meie kooli ümbrus väga 
korras, sest me kõik koos ai-
tame seda hoida. Meie koo-
lil on ka mets, kuhu võõrad 

viskavad igasuguseid pabe-
reid, aga meie võtame need 
üles ja viskame prügikasti.

Triin: Kooli ees võiks olla 
rohkem lilli. Puude asemel 
võiks olla hekk, sest see var-
jab rohkem tuult.

Brigita: Kooli ümbrus on 
üldiselt kena, kuid on siiski 
paar pisiasja.

Kooli aed on täis krit-
seldatud. Bussipeatuse juu-
res on pidevalt prügi maas. 
Jalgrataste hoiukoha peaks 
ka üle värvima.

Marten: Kooli hoovis on 
vihmastel päevadel teed so-
palompe täis. Peenrad pole 
eriti korras tavaliselt.

Grete: Peaukse kõrvalt 
võtaksin põõsad ära ja asen-
daksin need lilledega, veel 
parandaksin ukse ees ka 
teed.

Karolin: Kooli ümbrus on 
muidu väga ilus, aga staa-
dion võiks olla ilusam.

See juhtuks siis kui jook-
suring teha ringi kujuliseks 
ja kole asfalt asendada raja 
kattega.

Loore: Peasissekäigu esi-
ne peaks olema kaetud kivi-
parketiga.

Henri: Meie koolimaja 
ümbrus on väga kena. Aga 
mõned teed tuleks korda te-
ha ja ka rataste parkimise 
koht tuleks korda teha.

Karl: Kuna mina käin rat-
taga koolis, siis on hea, et 
meil on koolis jalgrataste 
hoidla. Minu arvates võiks 
neid hoidjaid rohkem olla. 
Samuti võiks kooli taga olla 
rohkem puid, sest siis oleks 
poole ilusam. Kooli ümber 
võiks olla sile asfaltee, kus 

saaks rattaga sõita ja siis 
oleks ka parem joosta.

Gerli: Meie kooli ümbrus 
on väga ilus, sest siin on pal-
ju puid, põõsaid, rohelust. 
Muru on alati niidetud.

Anna-Maria: Meie koo-
li ümbrus on üldiselt ilus ja 
puhas. Vahel harva on näha 
mahavisatud kommi- ja jää-
tisepabereid. Kooli ümbru-
ses võiks olla rohkem prü-
gikaste. Meil on ka staadion. 
Selle võiks korda teha, sest 
siis oleks seal parem joosta ja 
hüpata. Ja veel &#8211; lap-
sed, ärge sodige pinke!

Tauri: Mina arvan, et meie 
kooli ümbrus on ilus. See on 
sellepärast, et seda hoitakse 
ja hooldatakse hästi.

Arvamust avaldasid 
�. klassi õpilased

üldse tahta!”

Meelistegevusest

Enne oma suurt edulen-
du maakondlikul School Fas-
hion Showl oli Kristin meis-
terdanud palju asju, huvi 
on tal alati olemas olnud, et 
luua oma kollektsioon. Lõ-
puks võttis ta asja kätte ning 
tegigi enda idee teoks. Kol-
lektsiooni loomine oli tema 
jaoks loomulik samm, ku-
na tahtmine oli tal olemas, 
ent suunda mitte. Nüüdseks 
on suund olemas ning hoog 
käes ja maitse suus.

Nende jaoks, kes tahavad 
ka moodi luua ütleb Kristin: 
“Kui ikka moeloomine on 
väga südames, siis anna tuld 
ja lase oma mõttelend valla. 
Sul võib tulla selline asi kok-
ku, et saad kogemuse, mida 
ei saa kahetseda. “

Teele Viil, ��B klass
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