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“Laulud tähtedega” 
võitsid meie süda-
med, tule kuulama!

KG panus UNICEFI kooliprojekti 
VÄIKE HEATEGU 2008

Juba 8 aastat toimus Ees-
tis kooliprojekt Väike heate-
gu. Paljudes maades müüak-
se just koolidekaudu kõige 
rohkem UNICEFi postkaa-
rte, millest saadud tuluga 
toetatakse rahvuslikke las-
tekaitseprogramme, aga ka 
laste- ja turvakodusid, eriva-
jadustega lapsi jne.

Meie koolist osalesid sel 
aastal nimetatud heatege-
vusprojektis 4a, 4b, 7a, 8b ja 

10d klasside õpilased koos 
klassijuhatajatega.

Üheskoos müüdi 1251 
postkaarti, mis on pea-aegu 
1% eelmisel aastal Eesti  õpi-
laste poolt müüdud postkaa-
rdihulgast (134 000 kaarti).

Aitäh osalejatele oma pa-
nuse andmise eest. Selle-aas-
tased üle-eestilised lõpp-
kokkuvõtted on hetkel veel 
tegemisel, ent on teada, 
et usinamaid kaardimüü-

jaid nii klassi- kui ka indivi-
duaaltasandil premeeritakse 
Unicef Eesti Rahvuskomitee 
poolt temaatiliste meenete 
ja/või preemiarahaga klas-
siekskursiooni tarbeks.

Info edastas:

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Juht tänab
Neljapäeval,  8. 01. 2009 

külastas meie kooli grupp 
Jõgevamaa inimesi. Anu 
Saabas ja Maret Martinson 
tutvustasid neile meie koo-
lis rakendatavaid meetmeid 
õpilaste parema õppimise ja 
käitumise toetamiseks. Tä-
nan esinejaid. Pärast kooli-
majas ringkäiku arvasid kü-
lalised, et meil on kena kool. 
Kooli raamatukogule kin-
kisid külalised Kalevipo-
ja kodukoha aabitsa, kuhu 
oli pühenduse sisse kirjuta-
nud Jõgeva maavanem Ai-
var Kokk.

Kooli jõudis info Kaitse-
ministeeriumi koolitusbü-
roolt riigikaitseõpetuse 2009. 
aasta rahaeraldiste kohta. 
Meie kool sai kokku 31640 
krooni riigikaitse õppesuu-
na ekskursioonideks, õppe-
vahenditeks ja laagriteks. 
Kokku jagati 103 kooli vahel 
778351 krooni. Tänan õpetaja 
Taavi Tuisku ja teisi asjaosa-
lisi, kes taotluste ettevalmis-
tamisega seotud olid.

Toomas Takkis

Sünnipäevad
Õpilased

Henry Pihl 4B 15.01
Marii Jõeveer 11D 15.01
Marta Preedin 11A 15.01
Kevin Saar 7B 15.01
Kristjan Tänav 6A 15.01
Laura Laaster 9A 15.01
Agnes Paju 3A 15.01
Sander Tiits 4A 16.01
Kristiina Šesterikov 10C 16.01
Birgit Verbitski 7A 16.01
Kristian Važinski 3A 16.01
Kaisa Maimann 5B 16.01
Sigrid Palts 5B 18.01
Greete Mänd 10A 18.01
Holger Kilumets 10C 20.01

Tänan kõiki Kuressaa-
re Gümnaasiumi õpilasi, kes 
esindasid meie kooli maa-
kondlikul bioloogiaolüm-
piaadil. Tänud ka õpilaste 
juhendajatele õp. Gerta Nur-
gale, õp. Reet Välissonile ja 
õp. Sirje Mehikule

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakond

Kullo Lastegalerii poolt korraldatud vabariiklikul konkursil “LEMMIKLOOMA TALVEMOOD “ saavutas meie 
kooli 9 b klassi õpilane MARLEN VÄLI auhinnalise koha. Palju õnne! Parimad tööd osalevad näitusel 5.-15. jaa-
nuaril 2009 Kullo Lastegaleriis Tallinna vanalinnas Kuninga 6. Raili Kaubi Kunsti-ja käsitööoskonna juhataja
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Kuressaare koolivõrk lähitulevikus

Toimetajaveerg
Kuidas ma metoodika-
nõukogus käisin

Et kõik ausalt ära rää-
kida, pean ma alusta-
ma sellest, et õppealaju-
hataja Anu Saabas kutsus 
mind metoodikanõuko-
gusse esinema. Teemaks 
Meie KG olevik, tulevik. 
Oli töine ja arutlev kohtu-
mine. Oleme harjunud, et 
igal kolmapäeval on meie 
lugemislaual koolileht, et 
kõik olulised teated, uu-
dised saame lehe vahen-
dusel kätte. Meie KG on 
algusaastatega muutu-
nud sisukamaks, mahu-
kamaks, kooli lehe toime-
tus on kaudselt kogu kooli 
töötajaskond, ka õpilased 
ja lapsevanemad. Juba mi-
tu aastat on Gert Lutter 
teinud statistikat, kes on 
meie tublimad kirjasaatjad 
nii osakonniti kui persoo-
niti. Loetelu on täienenud, 
sest järjest enam on kinnis-
tunud põhimõte - kui Sind 
ei ole lehes, ei ole Sind ole-
maski:-)   Peatoimetaja-
na leian, et aeg on küps ka 
„pedagoogilisteks kõne-
lusteks“, et meie õpetajad 
arutleksid õppeprotsessi, 
õpilase-õpetaja rolli ja koo-
li arengu teemadel, et lap-
sevanemad küsiksid, kui 
midagi südamel, ja kooli-
töötajad vastaksid. Julge-
malt kutsuks kaasa rääki-
ma ka meie õpilasesindust 
ja õpilasi. Seni levinud ju-
tukeste, kus me käisime ja 
mida tegime ,juurde oo-
taks vahetumaid muljeid 
ja arutelusid. Eesmärgiks 
ikka see, et tahate ise ka 
enda saadetud lugu läbi 
lugeda, rääkimata kooli-
kaaslastest. Millises tiraa-
žis leht ilmuma hakkab, 
selgub lähipäevil. Kõigi-
le lugejaile aga tuletaks 
meelde, oluline on, et ole-
me KGlased, et meie kooli 
leht ei vedele kooli põran-
dal, linnatänaval, ei lenda 
lennukina ringi... Hoiame 
endale olulisi väärtusi!

Marit Tarkin, 
Meie KG peatoimetaja

Maakondliku bioloogiaolümpiaadi 
tulemused selgunud

Laupäeval, 10.01. toimus 
SÜG-is bioloogiaolümpiaa-
di piirkonnavoor. Meie koo-
list oli võistlustules 28 õpi-
last VI-XII klassini.

Parimaid tulemusi saa-
vutasid sel aastal gümnaa-
siumiastme üheteistküm-
nendikud. I koha sai 11b 
klassi õpilane Mare Kiider 
(õp. Gerta Nurk) ja II koha 
11a klassi õpilane Kristjan 
Kiirend (õp. Reene Kanemä-
gi). Kusjuures neid lahutas 
vaid 0,4 punkti. Esikuuikus-
se mahtus veel 11a õpilane 
Karl-Kristjan Raik (õp. Ree-
ne Kanemägi).

12. klasside arvestuses 
saavutas 3. koha 12c klas-
si õpilane Holger Part (õp. 
Gerta Nurk). 4.-6. kohani 
võidutsesid ka edasi õpeta-
ja Nurga õpilased - vastavalt 
siis Mari Saar, Karin Kilu-
mets, Triinu Lomp. 

Kümnendate klasside ar-
vestuses pakkusid südikat 
vastupanu SÜG-i õpilastele 
Henri Kuntsmann (4. koht) 
ja Jorgen Holm (5. koht), kes 
õpivad 10d klassis ning kel-
le õppekavasse bioloogia sel 
aastal ei kuulugi.

 Enim osalejaid oli ka-
heksandate klasside arves-

tuses - 34 õpilast. Igati tub-
li 16. koha saavutas siin 8a 
klassi õpilane Lisette Top-
laan, sest punktivahed võist-
lejate vahel olid jällegi väga 
väikesed.

Riin Nõukas 7a klassist 
saavutas 12. tulemuse.

Eraldi tahan kiita südi-
ka esindamise eest 6. klas-
si õpilast Karl-Martin Lem-
berit (õp. Reet Välisson), kes 
saavutas oma vanuseastmes 
11. koha.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakond

Lugu sellest, kuidas segakoor Ave 
Pärnu kooriga kontserti andis

Möödunud aasta ühel 
laupäevasel päeval, 13. det-
sembril keset jõulumöllu ja 
muid üritusi andsid meie se-
gakoor Ave ja Pärnu Ülejõe 
Gümnaasiumi segakoor ühi-
selt lossi kapiitlisaalis mee-
leoluka talvekontserdi “Tal-
vemeeleolus”. Miks mitte 
jõulukontsert nagu tavali-
selt? Aga selle pärast, et koos 
laulmisel oli teinegi eesmärk 
- valmistuda laulupeoks. 

Kontserti alustasime 
meie, segakoor Ave tradit-
siooiks kujunenud “Adven-
diküünlaga”. Võib vist öel-

da, et selle õhtuga puges, ma 
usun, et nii mõndagi meist 
jõulutunne. Ei saa ka maini-
mata jätta siiski kapiitilisaali 
suurepärast akustikat. 

Pärast oma etteastet sai-
me veidikeseks jalgu/häält 
puhakama, sest laulma kip-
pusid pärnakad. Tuleb tun-
nistada, et tegemist on äärmi-
selt musikaalsete noortega. 

Kontserdi lõpuosaks lip-
pasime meiegi uuesti lava-
le, et laulda ühiselt Raimond 
Valgre popurriid ja “Sind 
surmani” ning lisaloona 
“Talvevõlumaad”, mille ajal 

jõuluvana tuliiii. 
Suuuuuur aitäh teile kõi-

gile, kes te meiega laulsite ja 
kes te meid kuulamas käisi-
te, aitäh dirigentidele, aitäh 
päkapikk Laurale, aitäh jõu-
luvanale ja teile kõigile, kes 
te selle vahva kontserdiga 
kuidagipidi seotud olite. Ja 
tervitused pärnakatele!

Triin Kand, ��C klass, 
segakoor Ave laulja

Kolmapäeval, 7.01. 2009 
toimus linnavalitsuses aru-
pidamine Kuressaare koo-
livõrgu tuleviku teemal. 
Osales ligi paarkümmend 
inimest. Koolijuhid, linna-
volinikud, linnaametnikud, 
esindajad lasteaedadest, kol-
ledžist ja huvikoolidest. Ühi-
ne oli arusaam, et muudatu-
si on laste arvu vähenemise 
tõttu vaja teha. Raha on sa-
muti piiratult, huvikoolid ja 

lasteaiad vajavad renovee-
rimist. Seega tuleb otsuseid 
tehes pöörata tähelepanu 
väga paljudele asjaoludele. 
Rühmatööde ettekandmisel 
selgus, et kolmest rühmast 
kaks pooldas arenguvarian-
ti, kus linna jääks senise nel-
ja üldhariduskooli asemele 
kolm ja ühesse koolihoones-
se paigutatakse huvikeskus 
ja kunstikool. Võimalikke 
variante on mitmeid. Min-

geid lõplikke seisukohti ei 
formuleeritud, kõiki asjaolu-
sid on vaja veel väga hooli-
kalt kaaluda. Arupidamine 
kestis kaks tundi ja õhkkond 
oli töine ning tasakaalukas.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja
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“Laulud õpetajatega”
Kõik, kes juba on näi-

nud, või kes veel pole kuul-
nud! 

Pühapäeval, 25. jaanua-
ril kell 17.00 on kõigil soo-
vijatel võimalik nautida KG 
muusikaprojekti “Laulud 
õpetajatega”. Kontsert toi-
mub Kuressaare Linnateat-
ris ja pileteid hinnaga 25/40 
kr on võimalik osta alates 19. 
jaanuarist muusika vaheruu-
mist 102 või linnateatri kas-
sast.

Korraldav toimkond

“Keeleväe” tutvustavas 
osas rääkisid saate tegijad, 
et mõistlusmängu esime-
ses osas langeb välja roh-
kem kui üks võistkond. Kas 
KG keeleväelased suudavad 
täita oma esmase eesmärgi - 
esimeses voorus mitte välja 
kukkuda?

Sellele küsimusele saad 
vastuse, kui vaatad laupäe-
val kell 18.00 ETV-s saadet!

Eve Tuisk, eesti keele 
õpetaja, kes “käskis” 

noortel saates osaleda :)

Heategu teeb rõõmu kõigile
Kuna jõulud on andmi-

se aeg, käisid pühade-eelsel 
nädalal KG jõulunädala raa-
mes gümnasistid heategusid 
tegemas. Kogu ürituse kor-
raldajateks ja organiseerija-
teks olid abituriendid ja nen-
de klassijuhatajad.

10C Tegutseti mitmel rin-
del: Käidi hooldekodus va-
nainimestele esinemas. Seal-
ne publik oli ootusärevil. 
Esitatud programm oli liht-
ne: paar jõululaulu ja kolm 
luuletust. Armas ja asjako-
hane.

Vastuvõtt oli soe ja sü-
damlik. 15 inimest käis 
noortekeskuses piparkooke 
küpsetamas. Küpsetamine 
oli lõbus ja lapsed olid kõik 
väga vaimustuses sellest, et 
suuremad tahavad nende-
ga tegeleda. Pärast kaunis-
tati piparkoogid ka ära ning 
söödi neid üheskoos. Paar 
poissi abistasid vanainimesi 
küttepuude tuppaviimisel.  
Inimesed, kellele abi osuta-
ti, olid selle üle õnnelikud. 
Viimasel koolipäeval käi-
sid osad veel päevakeskuses 
pensionäride jõulupeol tee-
nindamas. Seal olid kõik õn-
nelikud, nähes, et neid tee-
nindavad noored neiud ja 
garderoobis ka noormehed. 
Üks päevakeskusesse tul-
nud mees ütles isegi: „ Siin 
on noori rohkem kui juuk-
sekarvu mu peas!“. Kahjuks 
ehmatasid mõned küll sel-
le peale ära, et nii palju noo-
ri oli ning lahkusid. Enamus 
õnneks jäid siiski sinna. Seal-
ne personal oli lahke ja sõb-
ralik ja ka neil oli hea meel, 
et neil oli abikäsi.

Samal päeval käis ka veel 
ülejäänud klass koristamas 
ühe vanamemme majahoo-
vi Talve tänava ja Pihtla tee 
ristis, kuhu loobitakse pi-
devalt prügi. Kuna peaae-
gu kogu klass võttis sellest 
osa, sai koristamine kiirelt 
tehtud. Naisel oli hea meel, 
et siiski keegi ka teda aitab.  
Kristi Kandima, Laura Killan-
di 10c

10B klass otsustas te-

ha head Saaremaa kodutu-
tele koertele/kassidele. Sel-
leks korraldati korjandus. 
Korjanduskarbid olid pan-
dud Kuressaare Vanalinna 
kohvikusse, Lonkava Kon-
na pubisse, hulgimüügi-
lattu Ensert ja Classic koh-
vikusse. Siinkohal täname 
heameelega ka lehe kau-
du neid häid firmaomanik-
ke, kes olid nõus meid aita-
ma. 19. detsembril sõitsime  
heategevuse esindus-grupi-
ga Aula- Vintrisse, kus asus 
kassimaja. Õpilased koris-
tasid maja, andsid kiisudele 
süüa-juua. Karena Kiis õmb-
les kasside puuridesse uued 
madratsid, mis läksid koris-
tuse käigus kohe ka kasutus-
se. Ja kui maja puhas ning 
kassid söödetud, said õpi-
lased veel nendega mängi-
da ja lihtsalt paitada. Meie 
praktiline abi oli korjanduse 
käigus kogutud 1300 krooni, 
Ensert kinkis kassidele liiva-
kaste ning toidunõusid, Ka-
rena Kiis õmbles kassipuu-
ridesse madratsid ja Triin 
Vaga tõi toidukoti. 

Muljed õpilastelt endilt: 
„Jõuluajal kellelegi midagi 

head teha oli tore. Äärmiselt 
tore oli vaadata, et vanem 
naine tahab ja leiab aega 
oma kodus hoolitseda kodu-
tute loomade eest. Veel tore-
dam oli aidata seda naist ja 
teha ära tema eest see raske 
töö, mida ta igapäev teeb.“ 
(Kristiina Kiil), „Iga heategu 
on oluline! Muljed on meel-
divad, sest head on hea teha 
ja sealt saadakse palju posi-
tiivseid muljeid“ (Triin Lõh-
mus); „Väga tore oli! Nii hea 
oli aidata vaeseid kiisusid, 
kellel pole kodu. Ma toit-
sin neid ja siis olid nad kõik 
väga õnnelikud. Eriti õnne-
lik oli Klaara (emane oranz 
karvakera), kes tiirutas ko-
gu aeg meie ümber ning oli 
sõbralik. Paljud kassid kart-
sid. Kokku oli neid seal 15“ 
(Karena Kiis). „Mulle heate-
gevusprojektid meeldivad. 
Minu arust võiks neid teha 
rohkem ja ka tihemini. Au-
la-Vintris olevad kassid olid 
kõik väga ilusad. Kõige sõb-
ralikum oli Klaara. Tema ei 
kartnud, sest oli ilmselt ini-
mestega harjunud. Arvata-
vasti oli ta lihtsalt hüljatud.“ 
(Kadi Ilmjärv). Jätkub lk. 4...

On valminud põhikoo-
li teatriõhtu “Nii või naa” 
DVD, mille autoriks on Ar-
vi Tanila ja kujundajaks Gert 
Lutter. Suur-suur aitäh teile 
suurepärase töö eest! Soovi-
jad saavad DVD-d laenuta-
da kooli raamatukogust või 
soetada endale lausa isikli-
ku DVD.

Eve Tuisk, 
teatriõhtu korraldaja

Teated

Ja nii need puud tuppa jõuavadki, naeratus näol:-)

TÄHELEPANU! 
VALMIS OLLA! 
RAHVUSVAHELINE 
KALLISTAMISPÄEV 
21.01!
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„Mulle meeldivad selli-
sed üritused, sest tunne, kui 
oled saanud kellelegi teha 
head, on hea. Selliseid üritu-
si võiks rohkem korraldada. 
Muljed on positiivsed. Kas-
side olukord polnudki nii 
hull, kui ma seda ette kuju-
tasin, kuid siiski vajavad nad 
abi ja hoolt.“ (Rutt Tarus)

10D Kuna UNICEFi kaar-
tide müümise eesmärgiks on 
tegeleda heategevusega, oli 
meie klass kohe nõus. Paljud 
kurtsid, et võõrastele kaarti-
de müümine oli üsnagi raske, 
müüdi enamasti vanaema-
dele-vanaisadele, onudele-
tädidele, emadele-isadele. 
Kahjuks peame tunnistama, 

et mõned kaardid jäid müü-
mata, jõulud tulid vist lii-
ga ruttu... Kuid siiski suutsi-
me ära müüa ligi 400 kaarti.
Kuna müügist jäi osa raha 
ka klassile (nii nägid  reeg-
lid ette), siis koostöös klas-
siõpetajatega on plaanis teha 
head edasi ja teha üks vah-
va kingitus meie kooli noo-

rimatele õpilastele. Sellest 
aga ehk kunagi teinekord:)  
Lubame aga, et järgmisel aas-
tal oleme targemad ja hakka-
me varem asjaga pihta:) 

�0D õpilaste mõtted korjas 
kokku Helena Hiis

Heategu teeb rõõmu kõigile

10a osales jõulu-eelses heategevuses
Kuigi oleme täiesti seda 

meelt, et head sobib teha aas-
taringi, ei tõrkunud me ome-
ti, kui kaheteistkümnendike 
poolt pandi ette gümnaasiu-
miklassidele osaleda mõnes 
heategevusprojektis. 

Kui keegi arvab, et on il-
matuma lihtne leida keda-
gi, kes abi vajab, siis nii see 
küll ei olnud. Keegi ju lehes 
ei teata, et tulge ja abistage, 
sellegipoolest leidsime Ku-
ressaare pensionäride päe-
vakeskuse juhataja pr Tiia 
Tammsaluga koostööd tehes 
mõned „objektid“. Mida me 
siis tegime?

Detsembrikuu jooksul 
aitasime koos 10c klassi-
ga ühel vanainimesel kütte-
puud tuppa toimetada. Se-
da oli vaja teha kahel korral 

nädalas ja meie vaev sai ta-
sutud - armas vanainimene 
pistis meile paki kommi tee-
le kaasa.

Ühel teisel vanakesel 
jälle oli mure, et nii mõni-
gi „Makrost“ külastav šop-
paja on hiljemalt tema aia-
ni jõudes juba aru saanud, et 
pakendit tal vaja  tassida ei 
ole. Selle viskavad nad liht-
salt vanainimese aia taha 
või isegi aeda. Nii võtsime-
gi ühel ilusal detsembrilau-
päeval kätte ja tegime aia-
taguse korda. Rehad-luuad 
saime koolist kaasa, kindad 
ja hea tuju oli igal ühel ko-
dust kaasa võetud. Meie al-
gatus sai jällegi kuhjaga ta-
sutud, sest tööpäeva lõpus 
„lendas peale“ mingi vana-
härra kaugelt sugulane ja 

kostitas meid kuuma pipar-
münditee ja soojade, äsja ah-
just tulnud pirukatega. Mis 
nii viga head teha! Kindlu-
se mõttes käis 10c veel mõ-
ni aeg hiljem objekti üle, et 
kõik kombes oleks.

Omaette teemat vääriks 
18. detsembril pensionäride 
päevakeskuses „teenindus-
päev“. Päevakeskuse juha-
tajal oli vahva mõte, et sellel 
päeval võiks vanakesed tun-
da end kui restoranis. Saa-
ti veel siis, et lihatööstus oli 
selleks päevaks välja pan-
nud tangu-ja verivorstid, 
mida sai  „tellida“ ettekand-
japreilidelt. Aitasime ka rii-
ded varna ja veel kui midagi 
vaja. Kogemus oli mastaap-
ne. Meie tavaline koolilaps 
ei puutu üldse palju kokku 

Seoses jõulude-eelse KG 
gümnaasiumiastme heate-
gevusprojektiga “Heategu 
ühendab südamed” pani ��B 
klass Gruusia lastele mõel-
dud kingipakkide jaoks kok-
ku ��50 krooni.

Meie klassi poolt saadeti 
Gruusiasse 26 kingipakki (nii 
palju on meidki). Kogutud ra-
hasumma eest ostsime värvi-
pliiatseid, värviraamatuid ning 
šokolaadi, mis olid iga kingi-
paki sees. 18. detsembri klassi-
juhataja tunnis asusime kinke 
pakkima nii, et igaühel oli kin-
del ülesanne - kes lõikas kingi-
pabereid välja, kes pakkis jne. 
Kingituste peale kirjutasime ka 
jõulusoovid meie klassi poolt. 
Kuna jõulud Gruusias toimu-
vad vana kalendri järgi, siis loo-
dame, et tõime lastele veidi rõõ-
mu.

Kristi Neemesto, 
��B

vanade inimestega, omaet-
te julgust nõudis suhtlemi-
ne kergemate või raskemate 
erivajadustega inimestega. 
Usun, et kõik, kes sellest üri-
tusest osa võtsid, olid väsi-
nud, ent õnnelikud.

Mida öelda kokkuvõt-
teks? Saime enda jaoks pal-
ju, kasvõi võimaluse midagi 
jälle koos uute klassikaaslas-
tega ette võtta, neid paremi-
ni tundma õppida. Vaevalt, 
et keegi projektis osalenu 
lakkamatult mõtles „Oh, kui 
palju ma ikka nüüd head 
teen ja kui lahe heategija ma 
olen“. Minul klassijuhataja-
na on vaid hea meel, et kõik 
pakutu sai tehtud, rõõmu, 
lusti ja väärikusega. Aitäh!

Ave Jõgi, 
�0a klassi juhataja

Mida  tegid heategevusprojekti raames 11C ja 12D klassi õpilased, sellest järgmises lehenumbris!

Meie KG, 14. jaanuar 2009
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Kuidas meist said laulutähed?
Ühel sügisesel esmas-

päevahommikul emotsionee-
rides  oma mõtteid eelmisel 
õhtul TV 3-s jooksnud saa-
test „Laulud tähtedega”, 
tekkis mõte korraldada mi-
dagi sellist ka koolis. On ju 
meilgi oma tähed muusikas 
ning oma tähed õpetami-
ses :). Tormasin oma uitmõt-
tega Pilvi Karu juurde ning 
üheskoos panimegi pai-
ka projekti „Laulud õpeta-
jatega“ kontseptsiooni, mis 
seisnes selles, et moodusta-
takse duetid solistiõppe õpi-
lastest ning õpetajatest. Tei-
ne variant oli see, et õpetaja 
on muusikaproff ning õpila-
ne on selline, kes tavaliselt 
eriti ei laula. Tekkiski terve 
pikk nimekiri ning tuli alus-
tada läbirääkimisi asjaosa-
listega. Tuleb tunnistada, et 
ideest haarasid kinni pea-
aegu kõik, kellele ettepane-
ku tegime. Laulude valikul 

lähtusime esitajate soovidest 
ning ka sellest, kuidas duet-
tide hääled kokku sobiksid.

Laine Lehto eestveda-
misel sai kokku fantastiline 

bänd koosseisus: kitarr- Ai-
go Kiiker,

trummid - Priit Arge, 
klahvpillid- Veikko Lehto, 
klaver - Laine Lehto ja sak-
sofon- Mareli Ots.

Juhendajateks duettidele 
hakkasid Malle Veske, Hel-
le Rand, Pilvi Karu ja  Laine 
Lehto

Hakkasid lõputud proo-
vid, mis kulmineerusid 19. 
detsembril 10.-12. kl jõulu-
peol kontserdiga.

Ühe asjaosalisena võin 
öelda, et meie koolis on 
üliandekad õpetajad ja veel 
andekamad õpilased ning 
eriti andekas tuleb välja nen-
devaheline koostöö. Kui tek-
kis kahtlus, et minu väide ei 
pea paika või soovite selles 
ise veenduda, siis tulge vaa-
tama 25. jaanuaril kell 17.00 
Kuressaare Linnateatri õpi-
laste ja õpetajate ühisprojek-
ti „Laulud õpetajatega“.

Esinejad:

1. Kristel Aaslaid ja Sig-
neVahkal- “Külmapoisid”

2. Helle Rand ja Rauno 
Viskus- „Milles on asi“( Ta-
nel Padar ja the Sun)

3. Ave Jõgi ja Pille Kreos 
– “Seilan 7 merd” (Smilers)

4. Gabriel Sepp ja Tuuli 
Rand- “Kesköödisko” (Tra-
ffic)

5. Ursula Rahnik ja Maa-
rja-Linda Põld- “Millest sa 
elad ja hingad”

6. Renate Pihl ja Sass 
Pääsk– “Wake me up 
“(Wham)

7. Maidu Varik /Mart Aa-
rdam ja Hanna Martinson – 
“Arvutihullu laul” (T.Ants)

8. Monika Põld ja  Tii-
na Seppel - “Tell Him” 
(B.Streisand, C.Dion)

9.  Kaja Puck ja Risto – 
“Tean, ei tea” (I.Linna)

10. Toomas Takkis ja 
Linda Lapp - “Muinaslugu 
muusikas “(R.Valgre)

11. Anneli Meisterson 
ja Keidi Saks – “Isnt she lo-
vely” (S.Wonder)

12. Laine Lehto ja Kaupo 
Saar - “Something Stupid” 
(R. Williams, N.Kidman)

13. Derek Ewen ja Kaia 
Oidekivi - “Rockin Robin” 
(Bobby Day)

Taustalauljad - Pilvi Ka-
ru, Kristel Aaslaid, Kaia Oi-
dekivi, Tuuli Rand,Risto 
Paiste, Sass Pääsk

Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja

Gabriel Sepp ja Tuuli Rand kesköödiskol:-)

Meie KG, 14. jaanuar 2009

Laine Lehto ja Kaupo Saar.
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Ajalehte toetavad:

Lugemissoovitus

„Lapsepõlv. Laps Eesti 
kunstis” 

See on Lastekaitse Liidu 
poolne kingitus meie kooli 
raamatukogule.

Lastekaitse Liidu presi-
dendi Katrin Saksa sõnul 
anti kunstialbum välja ees-
märgiga väärtustada last ja 
juhtida ühiskonna tähele-
panu lapsepõlvele kui kor-
dumatule ning erilisele aja-
le inimese elus. “See on ka 
omamoodi ajalooõpik, aga 
erinevalt tavapärastest, kus 
ikka verised sündmused esi-
plaanil, näitab see Eesti aja-
lugu kunsti kaudu, laste ja 
perede kaudu.“ Esindatud 
on maal, skulptuur ja graa-
fika, samuti moodsad mee-

diad – fotod, videod ja  ruu-
miinstallatsioonid. Raamat 
on valitud Eesti kaunimate 
teoste sekka. 

Mihkel Ulman „Nukkude 
teater“

Lasteraamat, kus on nu-
kud, on teater, on nuku elu 
nukuna ja inimesena, on ar-
mastus, on mittemõistmine 
ja on surm – peaaegu nagu 
igaühe endagi elu. 

Louis Sachar „Augud“

Raamat  räägib poisist 
nimega Stanley. Teda kiu-
satakse koolis ja ta on alati 
valel ajal vales kohas.  Ühel 
päeval esitatakse talle süü-
distus kuulsa pesapallu-
ri  tossude varastamise eest, 
kuigi ta seda üldse ei teinud. 
Stanley saadetakse valesüü-
distusega Rohelise Järve 
laagrisse, kus ta koos teiste 
omasugustega päevast päe-
va auke peab kaevama. Raa-
mat esitab probleemina sel-
legi, kas valele ja ahnusele 
rajatud täiskasvanute ühis-
kond kõlbab lapsi kasvata-
ma. Kust tuleb tegelikult sel-
gus selles, kuidas käituda, 
mida õigeks pidada? 

Leelo Tungal „Seltsimees 
laps ja suured inimesed“

Eesti popimaid lastekirja-
nikke Leelo Tungal on pan-
nud kirja, milline oli õnnelik 
lapsepõlv viiekümnendail 
aastail Nõukogude Eestis. 
Nendest mälestustest on 
mõndagi õppida. Suure ja 
sõjaka ajaloo sees on palju 
inimlikke lugusid, mida ik-
ka uudistada ja  meelde jäta.

Nicholas Carr „Kas Goog-
le muudab meid lolliks“ 

Autor kirjeldab selles 
murelikus essees  klikiajastu 
ohtusid. Carr väidab, et in-
terneti sagenenud kasutami-
ne on mõjunud halvavalt ini-
meste keskendumisvõimele. 
Ta osutab tervele hulgale 
uurimustele, mis näitavad, 
kuidas igapäevane klikkimi-
ne röövib suutlikkuse süve-
neda ja lugeda pikki tekste. 
Artikkel näitab veenvalt, et 
me ei ole ainult see, mida me 
loeme, vaid samuti see, kui-
das me loeme. Essee on il-
munud ajakirjas Akadeemia 
12/2008  lk. 2708–2719.

Koostas Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Meie KG, 14. jaanuar 2009

Head nipid!
Kuressaare Gümnaa-

siumi üks ideelausetest 
kõlab järgmiselt: KG – pii-
ramatu õpiala. Avatud 
suhtumine õpetaja me-
toodilisse võimekusse on 
mulle meie kooli juures 
alati meeldinud. Seda põ-
nevam on ka praktikas jä-
rele proovida uusi multi-
meedia võimalusi, mida 
viimase paari aasta arvu-
tiseerimine koolielus kaa-
sa on toonud. Postmo-
dernsest maailmast oleme 
jõudnud klikkimise aja-
järku, st pea iga õpilane 
on võimeline klikkama eri 
linkidel pahatihti sisustki 
aru saamata. 

Selles valguses on ar-
mas kohata KG humani-
taarsuunas inimesi, kelles 
on nii peale näpuosavu-
se olemas ka sisu. Esimest 
korda otsustasin kogu 
suunakursuse praktilise 
poole läbi viia blogimaa-
ilmas. Tavalisele õpetja-
räägib-õpilane-kuulab-
tunnile on see intrigeeriv 
vahepala, mis võimaldab 
ka iga õpilase kõigile töö-
dele mitte ainult õpeta-
ja kommentaare, vaid ka 
kaasõpilase nii mõtesta-
tud kui emotsionaalseid 
kommentaare lisada. Li-
saks võimaldab see õpila-
sel planeerida oma töid-
tegemisi-ülesandeid, sest 
sisselogimisvõimalus on 
24 tundi olemas. Nii et 
elagu blogimine! 

„Öppimist peab ikka 
mönuga võtma,“ on öel-
nud KG vilistlane Priit 
Sepp. Parafraseerides seda 
mõtet võib öelda: „Õpeta-
mine tuleb köigi jaoks ik-
ka mönusaks teha“.  Mul-
le praegu küll meeldib!

Merle Rekaya


