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Juht tänab
Neljapäeval, 8. 01. 2009
külastas meie kooli grupp
Jõgevamaa inimesi. Anu
Saabas ja Maret Martinson
tutvustasid neile meie koolis rakendatavaid meetmeid
õpilaste parema õppimise ja
käitumise toetamiseks. Tänan esinejaid. Pärast koolimajas ringkäiku arvasid külalised, et meil on kena kool.
Kooli raamatukogule kinkisid külalised Kalevipoja kodukoha aabitsa, kuhu
oli pühenduse sisse kirjutanud Jõgeva maavanem Aivar Kokk.
Kooli jõudis info Kaitseministeeriumi koolitusbüroolt riigikaitseõpetuse 2009.
aasta rahaeraldiste kohta.
Meie kool sai kokku 31640
krooni riigikaitse õppesuuna ekskursioonideks, õppevahenditeks ja laagriteks.
Kokku jagati 103 kooli vahel
778351 krooni. Tänan õpetaja
Taavi Tuisku ja teisi asjaosalisi, kes taotluste ettevalmistamisega seotud olid.

Lk. 2

Mis juhtus maakondlikul bioloogiaolümpiaadil?

Lk. 3

Mida tegid meie gümnasistid jõulueelsel
ajal?

Lk. 5

“Laulud tähtedega”
võitsid meie südamed, tule kuulama!

Toomas Takkis

Tänan kõiki Kuressaare Gümnaasiumi õpilasi, kes
esindasid meie kooli maakondlikul
bioloogiaolümpiaadil. Tänud ka õpilaste
juhendajatele õp. Gerta Nurgale, õp. Reet Välissonile ja
õp. Sirje Mehikule
Reene Kanemägi,
loodusteaduste osakond

Sünnipäevad
Õpilased
Henry Pihl 4B
Marii Jõeveer 11D
Marta Preedin 11A
Kevin Saar 7B
Kristjan Tänav 6A
Laura Laaster 9A
Agnes Paju 3A
Sander Tiits 4A

15.01
15.01
15.01
15.01
15.01
15.01
15.01
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

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. jaanuaril 2009 Kullo Lastegaleriis Tallinna vanalinnas Kuninga 6. Raili Kaubi Kunsti-ja käsitööoskonna juhataja

KG panus UNICEFI kooliprojekti
VÄIKE HEATEGU 2008
Juba 8 aastat toimus Eestis kooliprojekt Väike heategu. Paljudes maades müüakse just koolidekaudu kõige
rohkem UNICEFi postkaarte, millest saadud tuluga
toetatakse rahvuslikke lastekaitseprogramme, aga ka
laste- ja turvakodusid, erivajadustega lapsi jne.
Meie koolist osalesid sel
aastal nimetatud heategevusprojektis 4a, 4b, 7a, 8b ja

10d klasside õpilased koos
klassijuhatajatega.
Üheskoos müüdi 1251
postkaarti, mis on pea-aegu
1% eelmisel aastal Eesti õpilaste poolt müüdud postkaardihulgast (134 000 kaarti).
Aitäh osalejatele oma panuse andmise eest. Selle-aastased üle-eestilised lõppkokkuvõtted on hetkel veel
tegemisel, ent on teada,
et usinamaid kaardimüü-

jaid nii klassi- kui ka individuaaltasandil premeeritakse
Unicef Eesti Rahvuskomitee
poolt temaatiliste meenete
ja/või preemiarahaga klassiekskursiooni tarbeks.
Info edastas:
Renate Pihl,
juhiabi-projektijuht
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Toimetajaveerg
Kuidas ma metoodikanõukogus käisin
Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama sellest, et õppealajuhataja Anu Saabas kutsus
mind metoodikanõukogusse esinema. Teemaks
Meie KG olevik, tulevik.
Oli töine ja arutlev kohtumine. Oleme harjunud, et
igal kolmapäeval on meie
lugemislaual koolileht, et
kõik olulised teated, uudised saame lehe vahendusel kätte. Meie KG on
algusaastatega
muutunud sisukamaks, mahukamaks, kooli lehe toimetus on kaudselt kogu kooli
töötajaskond, ka õpilased
ja lapsevanemad. Juba mitu aastat on Gert Lutter
teinud statistikat, kes on
meie tublimad kirjasaatjad
nii osakonniti kui persooniti. Loetelu on täienenud,
sest järjest enam on kinnistunud põhimõte - kui Sind
ei ole lehes, ei ole Sind olemaski:-)
Peatoimetajana leian, et aeg on küps ka
„pedagoogilisteks kõnelusteks“, et meie õpetajad
arutleksid õppeprotsessi,
õpilase-õpetaja rolli ja kooli arengu teemadel, et lapsevanemad küsiksid, kui
midagi südamel, ja koolitöötajad vastaksid. Julgemalt kutsuks kaasa rääkima ka meie õpilasesindust
ja õpilasi. Seni levinud jutukeste, kus me käisime ja
mida tegime ,juurde ootaks vahetumaid muljeid
ja arutelusid. Eesmärgiks
ikka see, et tahate ise ka
enda saadetud lugu läbi
lugeda, rääkimata koolikaaslastest. Millises tiraažis leht ilmuma hakkab,
selgub lähipäevil. Kõigile lugejaile aga tuletaks
meelde, oluline on, et oleme KGlased, et meie kooli
leht ei vedele kooli põrandal, linnatänaval, ei lenda
lennukina ringi... Hoiame
endale olulisi väärtusi!
Marit Tarkin,
Meie KG peatoimetaja

Meie KG, 14. jaanuar 2009

Maakondliku bioloogiaolümpiaadi
tulemused selgunud
Laupäeval, 10.01. toimus
SÜG-is bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist oli võistlustules 28 õpilast VI-XII klassini.
Parimaid tulemusi saavutasid sel aastal gümnaasiumiastme
üheteistkümnendikud. I koha sai 11b
klassi õpilane Mare Kiider
(õp. Gerta Nurk) ja II koha
11a klassi õpilane Kristjan
Kiirend (õp. Reene Kanemägi). Kusjuures neid lahutas
vaid 0,4 punkti. Esikuuikusse mahtus veel 11a õpilane
Karl-Kristjan Raik (õp. Reene Kanemägi).

12. klasside arvestuses
saavutas 3. koha 12c klassi õpilane Holger Part (õp.
Gerta Nurk). 4.-6. kohani
võidutsesid ka edasi õpetaja Nurga õpilased - vastavalt
siis Mari Saar, Karin Kilumets, Triinu Lomp.
Kümnendate klasside arvestuses pakkusid südikat
vastupanu SÜG-i õpilastele
Henri Kuntsmann (4. koht)
ja Jorgen Holm (5. koht), kes
õpivad 10d klassis ning kelle õppekavasse bioloogia sel
aastal ei kuulugi.
Enim osalejaid oli kaheksandate klasside arves-

tuses - 34 õpilast. Igati tubli 16. koha saavutas siin 8a
klassi õpilane Lisette Toplaan, sest punktivahed võistlejate vahel olid jällegi väga
väikesed.
Riin Nõukas 7a klassist
saavutas 12. tulemuse.
Eraldi tahan kiita südika esindamise eest 6. klassi õpilast Karl-Martin Lemberit (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. detsembril keset jõulumöllu ja
muid üritusi andsid meie segakoor Ave ja Pärnu Ülejõe
Gümnaasiumi segakoor ühiselt lossi kapiitlisaalis meeleoluka talvekontserdi “Talvemeeleolus”. Miks mitte
jõulukontsert nagu tavaliselt? Aga selle pärast, et koos
laulmisel oli teinegi eesmärk
- valmistuda laulupeoks.
Kontserti
alustasime
meie, segakoor Ave traditsiooiks kujunenud “Advendiküünlaga”. Võib vist öel-

da, et selle õhtuga puges, ma
usun, et nii mõndagi meist
jõulutunne. Ei saa ka mainimata jätta siiski kapiitilisaali
suurepärast akustikat.
Pärast oma etteastet saime veidikeseks jalgu/häält
puhakama, sest laulma kippusid pärnakad. Tuleb tunnistada, et tegemist on äärmiselt musikaalsete noortega.
Kontserdi lõpuosaks lippasime meiegi uuesti lavale, et laulda ühiselt Raimond
Valgre popurriid ja “Sind
surmani” ning lisaloona
“Talvevõlumaad”, mille ajal

jõuluvana tuliiii.
Suuuuuur aitäh teile kõigile, kes te meiega laulsite ja
kes te meid kuulamas käisite, aitäh dirigentidele, aitäh
päkapikk Laurale, aitäh jõuluvanale ja teile kõigile, kes
te selle vahva kontserdiga
kuidagipidi seotud olite. Ja
tervitused pärnakatele!
Triin Kand, 11C klass,
segakoor Ave laulja

Kuressaare koolivõrk lähitulevikus
Kolmapäeval, 7.01. 2009
toimus linnavalitsuses arupidamine Kuressaare koolivõrgu tuleviku teemal.
Osales ligi paarkümmend
inimest. Koolijuhid, linnavolinikud, linnaametnikud,
esindajad lasteaedadest, kolledžist ja huvikoolidest. Ühine oli arusaam, et muudatusi on laste arvu vähenemise
tõttu vaja teha. Raha on samuti piiratult, huvikoolid ja

lasteaiad vajavad renoveerimist. Seega tuleb otsuseid
tehes pöörata tähelepanu
väga paljudele asjaoludele.
Rühmatööde ettekandmisel
selgus, et kolmest rühmast
kaks pooldas arenguvarianti, kus linna jääks senise nelja üldhariduskooli asemele
kolm ja ühesse koolihoonesse paigutatakse huvikeskus
ja kunstikool. Võimalikke
variante on mitmeid. Min-

geid lõplikke seisukohti ei
formuleeritud, kõiki asjaolusid on vaja veel väga hoolikalt kaaluda. Arupidamine
kestis kaks tundi ja õhkkond
oli töine ning tasakaalukas.
Toomas Takkis,
koolijuhataja

Meie KG, 14. jaanuar 2009
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Heategu teeb rõõmu kõigile
Kuna jõulud on andmise aeg, käisid pühade-eelsel
nädalal KG jõulunädala raames gümnasistid heategusid
tegemas. Kogu ürituse korraldajateks ja organiseerijateks olid abituriendid ja nende klassijuhatajad.
10C Tegutseti mitmel rindel: Käidi hooldekodus vanainimestele esinemas. Sealne publik oli ootusärevil.
Esitatud programm oli lihtne: paar jõululaulu ja kolm
luuletust. Armas ja asjakohane.
Vastuvõtt oli soe ja südamlik. 15 inimest käis
noortekeskuses piparkooke
küpsetamas. Küpsetamine
oli lõbus ja lapsed olid kõik
väga vaimustuses sellest, et
suuremad tahavad nendega tegeleda. Pärast kaunistati piparkoogid ka ära ning
söödi neid üheskoos. Paar
poissi abistasid vanainimesi
küttepuude tuppaviimisel.
Inimesed, kellele abi osutati, olid selle üle õnnelikud.
Viimasel koolipäeval käisid osad veel päevakeskuses
pensionäride jõulupeol teenindamas. Seal olid kõik õnnelikud, nähes, et neid teenindavad noored neiud ja
garderoobis ka noormehed.
Üks päevakeskusesse tulnud mees ütles isegi: „ Siin
on noori rohkem kui juuksekarvu mu peas!“. Kahjuks
ehmatasid mõned küll selle peale ära, et nii palju noori oli ning lahkusid. Enamus
õnneks jäid siiski sinna. Sealne personal oli lahke ja sõbralik ja ka neil oli hea meel,
et neil oli abikäsi.
Samal päeval käis ka veel
ülejäänud klass koristamas
ühe vanamemme majahoovi Talve tänava ja Pihtla tee
ristis, kuhu loobitakse pidevalt prügi. Kuna peaaegu kogu klass võttis sellest
osa, sai koristamine kiirelt
tehtud. Naisel oli hea meel,
et siiski keegi ka teda aitab.
Kristi Kandima, Laura Killandi 10c
10B klass otsustas te-



Teated
“Keeleväe” tutvustavas
osas rääkisid saate tegijad,
et mõistlusmängu esimeses osas langeb välja rohkem kui üks võistkond. Kas
KG keeleväelased suudavad
täita oma esmase eesmärgi esimeses voorus mitte välja
kukkuda?
Sellele küsimusele saad
vastuse, kui vaatad laupäeval kell 18.00 ETV-s saadet!
Eve Tuisk, eesti keele
õpetaja, kes “käskis”
noortel saates osaleda :)

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

ha head Saaremaa kodututele koertele/kassidele. Selleks korraldati korjandus.
Korjanduskarbid olid pandud Kuressaare Vanalinna
kohvikusse, Lonkava Konna pubisse, hulgimüügilattu Ensert ja Classic kohvikusse. Siinkohal täname
heameelega ka lehe kaudu neid häid firmaomanikke, kes olid nõus meid aitama. 19. detsembril sõitsime
heategevuse esindus-grupiga Aula- Vintrisse, kus asus
kassimaja. Õpilased koristasid maja, andsid kiisudele
süüa-juua. Karena Kiis õmbles kasside puuridesse uued
madratsid, mis läksid koristuse käigus kohe ka kasutusse. Ja kui maja puhas ning
kassid söödetud, said õpilased veel nendega mängida ja lihtsalt paitada. Meie
praktiline abi oli korjanduse
käigus kogutud 1300 krooni,
Ensert kinkis kassidele liivakaste ning toidunõusid, Karena Kiis õmbles kassipuuridesse 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 kodutute loomade eest. Veel toredam oli aidata seda naist ja
teha ära tema eest see raske
töö, mida ta igapäev teeb.“
(Kristiina Kiil), „Iga heategu
on oluline! Muljed on meeldivad, sest head on hea teha
ja sealt saadakse palju positiivseid muljeid“ (Triin Lõhmus); „Väga tore oli! Nii hea
oli aidata vaeseid kiisusid,
kellel pole kodu. Ma toitsin neid ja siis olid nad kõik
väga õnnelikud. Eriti õnnelik oli Klaara (emane oranz
karvakera), kes tiirutas kogu aeg meie ümber ning oli
sõbralik. Paljud kassid kartsid. Kokku oli neid seal 15“
(Karena Kiis). „Mulle heategevusprojektid meeldivad.
Minu arust võiks neid teha
rohkem ja ka tihemini. Aula-Vintris olevad kassid olid
kõik väga ilusad. Kõige sõbralikum oli Klaara. Tema ei
kartnud, sest oli ilmselt inimestega harjunud. Arvatavasti oli ta lihtsalt hüljatud.“
(Kadi Ilmjärv). Jätkub lk. 4...

“Laulud õpetajatega”
Kõik, kes juba on näinud, või kes veel pole kuulnud!
Pühapäeval, 25. jaanuaril kell 17.00 on kõigil soovijatel võimalik nautida KG
muusikaprojekti
“Laulud
õpetajatega”. Kontsert toimub Kuressaare Linnateatris ja pileteid hinnaga 25/40
kr on võimalik osta alates 19.
jaanuarist muusika vaheruumist 102 või linnateatri kassast.
Korraldav toimkond

On valminud põhikooli teatriõhtu “Nii või naa”
DVD, mille autoriks on Arvi Tanila ja kujundajaks Gert
Lutter. Suur-suur aitäh teile
suurepärase töö eest! Soovijad saavad DVD-d laenutada kooli raamatukogust või
soetada endale lausa isikliku DVD.
Eve Tuisk,
teatriõhtu korraldaja

TÄHELEPANU!
VALMIS OLLA!
RAHVUSVAHELINE
KALLISTAMISPÄEV
21.01!
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Meie KG, 14. jaanuar 2009

Heategu teeb rõõmu kõigile
„Mulle meeldivad sellised üritused, sest tunne, kui
oled saanud kellelegi teha
head, on hea. Selliseid üritusi võiks rohkem korraldada.
Muljed on positiivsed. Kasside olukord polnudki nii
hull, kui ma seda ette kujutasin, kuid siiski vajavad nad
abi ja hoolt.“ (Rutt Tarus)

10D Kuna UNICEFi kaartide müümise eesmärgiks on
tegeleda heategevusega, oli
meie klass kohe nõus. Paljud
kurtsid, et võõrastele kaartide müümine oli üsnagi raske,
müüdi enamasti vanaemadele-vanaisadele, onudeletädidele, emadele-isadele.
Kahjuks peame tunnistama,

et mõned kaardid jäid müümata, jõulud tulid vist liiga ruttu... Kuid siiski suutsime ära müüa ligi 400 kaarti.
Kuna müügist jäi osa raha
ka klassile (nii nägid reeglid ette), siis koostöös klassiõpetajatega on plaanis teha
head edasi ja teha üks vahva kingitus meie kooli noo-

rimatele õpilastele. Sellest
aga ehk kunagi teinekord:)
Lubame aga, et järgmisel aastal oleme targemad ja hakkame varem asjaga pihta:)
10D õpilaste mõtted korjas
kokku Helena Hiis

10a osales jõulu-eelses heategevuses
Kuigi oleme täiesti seda
meelt, et head sobib teha aastaringi, ei tõrkunud me ometi, kui kaheteistkümnendike
poolt pandi ette gümnaasiumiklassidele osaleda mõnes
heategevusprojektis.
Kui keegi arvab, et on ilmatuma lihtne leida kedagi, kes abi vajab, siis nii see
küll ei olnud. Keegi ju lehes
ei teata, et tulge ja abistage,
sellegipoolest leidsime Kuressaare pensionäride päevakeskuse juhataja pr Tiia
Tammsaluga koostööd tehes
mõned „objektid“. Mida me
siis tegime?
Detsembrikuu
jooksul
aitasime koos 10c klassiga ühel vanainimesel küttepuud tuppa toimetada. Seda oli vaja teha kahel korral

nädalas ja meie vaev sai tasutud - armas vanainimene
pistis meile paki kommi teele kaasa.
Ühel teisel vanakesel
jälle oli mure, et nii mõnigi „Makrost“ külastav šoppaja on hiljemalt tema aiani jõudes juba aru saanud, et
pakendit tal vaja tassida ei
ole. Selle viskavad nad lihtsalt vanainimese aia taha
või isegi aeda. Nii võtsimegi ühel ilusal detsembrilaupäeval kätte ja tegime aiataguse korda. Rehad-luuad
saime koolist kaasa, kindad
ja hea tuju oli igal ühel kodust kaasa võetud. Meie algatus sai jällegi kuhjaga tasutud, sest tööpäeva lõpus
„lendas peale“ mingi vanahärra kaugelt sugulane ja

kostitas meid kuuma piparmünditee ja soojade, äsja ahjust tulnud pirukatega. Mis
nii viga head teha! Kindluse mõttes käis 10c veel mõni aeg hiljem objekti üle, et
kõik kombes oleks.
Omaette teemat vääriks
18. detsembril pensionäride
päevakeskuses „teeninduspäev“. Päevakeskuse juhatajal oli vahva mõte, et sellel
päeval võiks vanakesed tunda end kui restoranis. Saati veel siis, et lihatööstus oli
selleks päevaks välja pannud tangu-ja verivorstid,
mida sai „tellida“ ettekandjapreilidelt. Aitasime ka riided varna ja veel kui midagi
vaja. Kogemus oli mastaapne. Meie tavaline koolilaps
ei puutu üldse palju kokku

vanade inimestega, omaette julgust nõudis suhtlemine kergemate või raskemate
erivajadustega inimestega.
Usun, et kõik, kes sellest üritusest osa võtsid, olid väsinud, ent õnnelikud.
Mida öelda kokkuvõtteks? Saime enda jaoks palju, kasvõi võimaluse midagi
jälle koos uute klassikaaslastega ette võtta, neid paremini tundma õppida. Vaevalt,
et keegi projektis osalenu
lakkamatult mõtles „Oh, kui
palju ma ikka nüüd head
teen ja kui lahe heategija ma
olen“. Minul klassijuhatajana on vaid hea meel, et kõik
pakutu sai tehtud, rõõmu,
lusti ja väärikusega. Aitäh!
Ave Jõgi,
10a klassi juhataja

Seoses jõulude-eelse KG
gümnaasiumiastme
heategevusprojektiga
“Heategu
ühendab südamed” pani 12B
klass Gruusia lastele mõeldud kingipakkide jaoks kokku 1350 krooni.
Meie klassi poolt saadeti
Gruusiasse 26 kingipakki (nii
palju on meidki). Kogutud rahasumma eest ostsime värvipliiatseid, värviraamatuid ning
šokolaadi, mis olid iga kingipaki sees. 18. detsembri klassijuhataja tunnis asusime kinke
pakkima nii, et igaühel oli kindel ülesanne - kes lõikas kingipabereid välja, kes pakkis jne.
Kingituste peale kirjutasime ka
jõulusoovid meie klassi poolt.
Kuna jõulud Gruusias toimuvad vana kalendri järgi, siis loodame, et tõime lastele veidi rõõmu.
Kristi Neemesto,
12B

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

Meie KG, 14. jaanuar 2009

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht



Kuidas meist said laulutähed?
Ühel sügisesel esmaspäevahommikul emotsioneerides oma mõtteid eelmisel
õhtul TV 3-s jooksnud saatest „Laulud tähtedega”,
tekkis mõte korraldada midagi sellist ka koolis. On ju
meilgi oma tähed muusikas
ning oma tähed õpetamises :). Tormasin oma uitmõttega Pilvi Karu juurde ning
üheskoos panimegi paika projekti „Laulud õpetajatega“ kontseptsiooni, mis
seisnes selles, et moodustatakse duetid solistiõppe õpilastest ning õpetajatest. Teine variant oli see, et õpetaja
on muusikaproff ning õpilane on selline, kes tavaliselt
eriti ei laula. Tekkiski terve
pikk nimekiri ning tuli alustada läbirääkimisi asjaosalistega. Tuleb tunnistada, et
ideest haarasid kinni peaaegu kõik, kellele ettepaneku tegime. Laulude valikul

Laine Lehto ja Kaupo Saar.

lähtusime esitajate soovidest
ning ka sellest, kuidas duettide hääled kokku sobiksid.
Laine Lehto eestvedamisel sai kokku fantastiline

bänd koosseisus: kitarr- Aigo Kiiker,
trummid - Priit Arge,
klahvpillid- Veikko Lehto,
klaver - Laine Lehto ja saksofon- Mareli Ots.
Juhendajateks duettidele
hakkasid Malle Veske, Helle Rand, Pilvi Karu ja Laine
Lehto
Hakkasid lõputud proovid, mis kulmineerusid 19.
detsembril 10.-12. kl jõulupeol kontserdiga.
Ühe asjaosalisena võin
öelda, et meie koolis on
üliandekad õpetajad ja veel
andekamad õpilased ning
eriti andekas tuleb välja nendevaheline koostöö. Kui tekkis kahtlus, et minu väide ei
pea paika või soovite selles
ise veenduda, siis tulge vaatama 25. jaanuaril kell 17.00
Kuressaare Linnateatri õpilaste ja õpetajate ühisprojekti „Laulud õpetajatega“.
Esinejad:

Gabriel Sepp ja Tuuli Rand kesköödiskol:-)

1. Kristel Aaslaid ja SigneVahkal- “Külmapoisid”
2. Helle Rand ja Rauno
Viskus- „Milles on asi“( Tanel Padar ja the Sun)
3. Ave Jõgi ja Pille Kreos
– “Seilan 7 merd” (Smilers)
4. Gabriel Sepp ja Tuuli
Rand- “Kesköödisko” (Traffic)

5. Ursula Rahnik ja Maarja-Linda Põld- “Millest sa
elad ja hingad”
6. Renate Pihl ja Sass
Pääsk– “Wake me up
“(Wham)
7. Maidu Varik /Mart Aardam ja Hanna Martinson –
“Arvutihullu laul” (T.Ants)
8. Monika Põld ja Tiina 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 lovely” (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 Karu, Kristel Aaslaid, Kaia Oidekivi, Tuuli Rand,Risto
Paiste, Sass Pääsk
Anneli Meisterson,
noorsootöötaja
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Head nipid!
Kuressaare Gümnaasiumi üks ideelausetest
kõlab järgmiselt: KG – piiramatu õpiala. Avatud
suhtumine õpetaja metoodilisse võimekusse on
mulle meie kooli juures
alati meeldinud. Seda põnevam on ka praktikas järele proovida uusi multimeedia võimalusi, mida
viimase paari aasta arvutiseerimine koolielus kaasa on toonud. Postmodernsest maailmast oleme
jõudnud klikkimise ajajärku, st pea iga õpilane
on võimeline klikkama eri
linkidel pahatihti sisustki
aru saamata.
Selles valguses on armas kohata KG humanitaarsuunas inimesi, kelles
on nii peale näpuosavuse olemas ka sisu. Esimest
korda otsustasin kogu
suunakursuse praktilise
poole läbi viia blogimaailmas. Tavalisele õpetjaräägib-õpilane-kuulabtunnile on see intrigeeriv
vahepala, mis võimaldab
ka iga õpilase kõigile töödele mitte ainult õpetaja kommentaare, vaid ka
kaasõpilase nii mõtestatud kui emotsionaalseid
kommentaare lisada. Lisaks võimaldab see õpilasel planeerida oma töidtegemisi-ülesandeid, sest
sisselogimisvõimalus on
24 tundi olemas. Nii et
elagu blogimine!
„Öppimist peab ikka
mönuga võtma,“ on öelnud KG vilistlane Priit
Sepp. Parafraseerides seda
mõtet võib öelda: „Õpetamine tuleb köigi jaoks ikka mönusaks teha“. Mulle praegu küll meeldib!

Meie KG, 14. jaanuar 2009

Lugemissoovitus
diad – fotod, videod ja ruumiinstallatsioonid. Raamat
on valitud Eesti kaunimate
teoste sekka.
Mihkel Ulman „Nukkude
teater“
Lasteraamat, kus on nukud, on teater, on nuku elu
nukuna ja inimesena, on armastus, on mittemõistmine
ja on surm – peaaegu nagu
igaühe endagi elu.
Leelo Tungal „Seltsimees
laps ja suured inimesed“

„Lapsepõlv. Laps Eesti
kunstis”
See on Lastekaitse Liidu
poolne kingitus meie kooli
raamatukogule.
Lastekaitse Liidu presidendi Katrin Saksa sõnul
anti kunstialbum välja eesmärgiga väärtustada last ja
juhtida ühiskonna tähelepanu lapsepõlvele kui kordumatule ning erilisele ajale inimese elus. “See on ka
omamoodi ajalooõpik, aga
erinevalt tavapärastest, kus
ikka verised sündmused esiplaanil, näitab see Eesti ajalugu kunsti kaudu, laste ja
perede kaudu.“ Esindatud
on maal, skulptuur ja graafika, samuti moodsad mee-

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

Eesti popimaid lastekirjanikke Leelo Tungal on pannud kirja, milline oli õnnelik
lapsepõlv viiekümnendail
aastail Nõukogude Eestis.
Nendest mälestustest on
mõndagi õppida. Suure ja
sõjaka ajaloo sees on palju
inimlikke lugusid, mida ikka uudistada ja meelde jäta.
Nicholas Carr „Kas Google muudab meid lolliks“

Louis Sachar „Augud“
Raamat räägib poisist
nimega Stanley. Teda kiusatakse koolis ja ta on alati
valel ajal vales kohas. Ühel
päeval esitatakse talle süüdistus kuulsa pesapalluri tossude varastamise eest,
kuigi ta seda üldse ei teinud.
Stanley saadetakse valesüüdistusega Rohelise Järve
laagrisse, kus ta koos teiste
omasugustega päevast päeva auke peab kaevama. Raamat esitab probleemina sellegi, kas valele ja ahnusele
rajatud täiskasvanute ühiskond kõlbab lapsi kasvatama. Kust tuleb tegelikult selgus selles, kuidas käituda,
mida õigeks pidada?

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

Autor kirjeldab selles
murelikus essees klikiajastu
ohtusid. Carr väidab, et interneti sagenenud kasutamine on mõjunud halvavalt inimeste keskendumisvõimele.
Ta osutab tervele hulgale
uurimustele, mis näitavad,
kuidas igapäevane klikkimine röövib suutlikkuse süveneda ja lugeda pikki tekste.
Artikkel näitab veenvalt, et
me ei ole ainult see, mida me
loeme, vaid samuti see, kuidas me loeme. Essee on ilmunud ajakirjas Akadeemia
12/2008 lk. 2708–2719.
Koostas Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

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

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

Saaremaa Kaubamaja

