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Lühidalt
Õpilasvahetus
14.-16. aprillil õpivad
meie koolis SÜG`i õpilased
Äret Pea ja Maret Ansperi.
Meie kooli õpilased Elina
Kadaja ja Erik Arro on samal
ajavahemikul naaberkoolis.
13. aprilli õhtupoolikul
toimus linnavalitsuse ees
õpikute ja töövihikute vahetus ning 16. aprillil kell 15. 30
toimub projekti lõpetamine
SÜG`is.
Tegemist on õpilasesinduste ühisprojektiga ning
kui esimene etapp õnnestub,
siis võib juba järgmisel aastal
oodata uusi õpilasvahetusi.
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15. aprill 2009

Riigikaitselaagris õpiti
maskeerimist ja lasti automaadist

Anneli Meisterson,
noorsootöötaja

Täna, 15.04 külastavad
kooli Vanalinna Kooli 9. klassi õpilased. Noortega kohtuvad õppealajuhataja ja 10. A
klassi õpilased.
Maidu Varik

Sünnipäevad
Õpilased
Triinu Tarus 12C
16.04
Katry Reinart 12C
16.04
Annika Paalits 12F
16.04
Eliise Belinets 10A
16.04
Piret Pihl 12B
16.04
Kert Varik 11C
17.04
Kea Õispuu 12A
17.04
Markus Rauk 2B
17.04
Rico Sinipea 2A
18.04
Risto Lindmäe 9B
18.04
Kerttu Kilumets 11B 18.04
Kedli Tuuling 12A
18.04
Johanna Randmets 6A 18.04
Epp Mänd 11D
19.04
Riin Nõukas 7A
19.04
Heleni Vilbas 9A
20.04
Katrin Kane 4B
20.04
Jaanis Väli 3A
20.04
Gert Tammel 5B
20.04
Jaak Laid 11C
21.04
Mari Saar 12A
21.04
Maarja-Linda Põld 12D 22.04
Martin Nõmm 12D
22.04
Kaur Kask 11E
22.04
Reelika Kask 10D
22.04
Birgit Mägi 10C
22.04
Töötajad
Eha Põld

21.04*

11. c klassi õpilased varajasel hommikusöögil Karujärve lähistel. Foto: Kaarin Peet

11. ja 12. klasside riigikaitsesuuna valinud õpilased veetsid aprilli esimese
nädalavahetuse Karujärvel
laagris, mis oli paljude jaoks
esmakordne sellelaadne kogemus.
Sõjaväetelgid, kus ööbida, tuli ise püstitada, söök
ise priimuse ja katelokiga
valmis keeta ning metsakuivast telgikütet varuda. Öösel tuli vahetustega telgiahju valvata ja kütta.
Kaarin Peet õpetas esmaabi andmist, maskeerimise ja väikese köiekoolituse
harjutuse läbi viimisel olid
abiks kaitseliidu vabatahtlikud liikmed Hannes Turja ja
Tanel Kuusikmaa.
Oma tagasisides jäid õpilased kogetuga rahule: esmakordselt sai lahingrelvast
lasta ja üksteise nägu maskeerimisvärvidega moondada.
Põnevaks peeti ka Karu-

järve endise raketibaasi ala.
Pärast okupatsioonijõudude
lahkumist on piirkond looduse poolt mõnekümne aasta jooksul tagasi võetud, siiski saab hoonevaremetest ja
raketipositsioonide võimsatest kaitsevallidest aimu sellest, millistes mastaapides
suurriikide relvajõud tegutsevad. Lähemat tuvust sõjaväebaasi alaga võimaldas
ümbruskonnas läbi viidud
orienteerumisharjutus.
Üks telkkond, kellele ette
antud laagripaik ei sobinud,
sai võimaluse oma varustus
kesköö paiku kokku pakkida ning telkide, maskeerimisvõrkude ja kõige muu
vajalikuga ümber paikneda.
Neli õpilast 12. klassidest,
kes sügisel ühes riigikaitselaagris juba käisid, viisid
laupäeval läbi paarikümne
kilomeetri pikkuse rännaku
ümber Karujärve.
Pühapäeval osalesid õpi-

lased laskeharjutusel automaadist AK-4. Iga õpilane
sai kaitseliidu instruktor vanemseersant Raivo Paasma
juhendamisel sooritada kahes seerias 15 lasku lahingrelvast.
Kuna logistiline külg on
relvajõudude tegevuses väga oluline, lõppes laager
Kaitseliidu Saaremaa maleva staabis relvade puhastuse
ning varustuse hoolduse, tagastamise ja ladustamisega.
Õpetajana ja laagri läbiviijana usun, et riigikaitselaager andis lisaks praktilistele oskustele emotsioone ja
muljeid, mida tasub ka aastate pärast meelde tuletada.
Riigikaitsesuuna õpilaste järgmiseks ettevõtmiseks
on ekskursioon kaitseväe
üksustesse, mis loodetavasti
saab teoks juba maikuus.
Taavi Tuisk,
riigikaitseõpetaja
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Juht tänab

Suur tänu ja palavad õnnitlused tublidele muusikaosakonna juhendajatele ja
õpilastele suurepärase esinemise eest Koolinoorte Kultuuripäevadel!
Tiia Leppik, KG Huvikool
Inspira direktor

Eelmisel nädalal toimus
koolis sotsiaalteaduste ainenädal. Tänan kõiki õpetajaid
ja töötajaid, kes tegid koostööd ürituste kordamineku
nimel, samuti tahan tänada
kõiki osakonna liikmeid.
Madli- Maria Naulainen,
osakonnajuhataja

Teated
Teade abiturientidele
Kutsun kõiki abituriente enne õppeaasta lõppu üle
vaatama ja tagastama enda
nimele laenutatud õpikud
ja muud trükised, mida te
enam ei vaja.
Meeles tuleb pidada seda, et õppeaasta lõpuks peavad olema kõik laenutatud
raamatud tagastatud! Edukat eksamiperioodi teile!
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Megaajul oli põnev hooaeg
8. aprillil toimunud finaalvooruga lõppes Megaaju 12. hooaeg. Võistlus oli
pingeline kogu aasta, vaheldusid liidrid ja punktivahed
olid väikesed. Omavahel
konkureerisid ka õpetajate
võistkonnad ning pretendeerisid samuti kohale esikolmikus. Enne finaali olid kolmel
võistkonnal (12c, 11b ja 11a)
suhteliselt võrdsed võiduvõimalused.
Ka finaal oli pingeline,
parima tulemusega saavutas
I koha 11b võistkond (Alan
Väli, Rauno Rüütel, Tõnu Ilves), II kohaga pidi leppima
12c (3. võistkond) ning III
kohale tõusis 12d. Õpetajate
parim võistkond (Kaja Puck,
Merle Rekaya, Piret Paomees) jäi jagama 6.-8. kohta.
Noorematest klassidest oli
parim 9a, tublid olid ka 7a ja
5a võistkonnad.
Megaaju toimub ka järgmisel aastal ja loomulikult
silmaringi laiendavate ja harivate küsimustega.
Maidu Varik,
õppealajuhataja
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Saagem tuttavaks, KG 5.lennu
vilistlane, Kaja Alas!
1. Miks valisid farmatseudi
elukutse?
Terve keskkooliaja olin
oma elukutsevalikus kahevahel. Üks mõte oli minna õppima juurat ja teine meditsiini. Kuna kooliajal õppisime
ka sekretär-masinakirjutajateks, siis töötasin vaheaegadel
notariaalkontoris sekretärina.
Seda tööd tehes jõudsin üha
enam arusaamisele, et kontoriinimest minust ei saa. Seega liikusid mõtted meditsiini poole. Kujutasin ennast ette
nii hambaarsti, ämmaemanda kui ka apteekrina. Apteek
oli minu jaoks alati tundunud
väga huvitava ja isegi müstilise kohana. Eriti põnev tundus
ravimite kokkusegamine.
2. Millised olid lemmikõppeained ja kes olid lemmikõpetajad?
Kooliajal meeldisid mulle
keeletunnid. Lemmikud olid
inglise keel ja õpetaja Marje Pesti, vene keel ja õpetaja
Ursula Matvejeva, huvitavate isiksustena on meelde jäänud emakeeleõpetajad Sirje
Kreismann, Ester Kaljo, Rein
Tootmaa. Reaalainetest meeldis mulle matemaatika ja seda tänu õpetaja Age Kallusele, kes lihtsalt oskas selle aine
huvitavaks teha. Keskkoolis keemia minu lemmikute
hulka ei kuulunud, kuid see
hakkas mulle meeldima meditsiinikoolis õppides, kus lisaks tavakeemiale õppisime
ka biokeemiat, farmatseutilist
keemiat, tegime põnevaid laboratoorseid töid.
3. Millised huvid olid Sul
kooliajal?
Olin pigem selline omaette nokitseja... Aktiivne kommunistlik noor ma polnud,
sest need vaated on mulle alati vastumeelt olnud. Olin suur
lugeja, raamatukogus sai käidud ikka paar korda nädalas. Meeldis siis ja meeldib ka
nüüd reisida, käia teatris-kinos, teha käsitööd, küpsetada,
tegelda võimlemisega.
4. Millised eeldused peak-

sid olema, et saada heaks
farmatseudiks?
Eks need asjad on tänaseks
päevaks ka natuke muutunud. Kui mina seda eriala õppima läksin, oligi põhiline apteegis ravimite valmistamine.
See eeldab täpsust, korrektsust, puhtust, püsivust, soovi
midagi oma kätega luua. Seda
tööd sain teha kaksteist aastat haigla apteegis töötades ja
see oli minu jaoks väga põnev
aeg. Praegugi vahel „käed sügelevad”- tahaks ise mõnda
mikstuuri või salvi kokku segada.
Tänaseks päevaks on enamuses üle mindud farmaatsiatehase toodangule. Nüüd
eeldab see eriala ka head suhtlusoskust, empaatiavõimet ja
väga laialdasi teadmisi, sest
sageli on apteeker esimene
kellele oma muret kurtma tullakse. Kindlasti on see eriala,
mille valija peab olema valmis
elukestvaks õppimiseks.
5. Mida võiksid soovitada
kevadväsimuse ja eksamipalaviku vastu?
Talv on olnud pime ja raske, sageli on jõuvarud otsas.
Kindlasti aitab puhkus, viibimine väljas päikese käes ja midagi turgutavat leiab ka apteegiriiulilt. Aprillis-mais jõuab
teha vitamiinikuuri. Enne eksamiperioodi võiks kasutada
spetsiaalseid preparaate kontsentratsioonivõime suurenda-

miseks, õppimis-ja mõtlemisvõime tõstmiseks. Et aju oleks
töövõimeline, on tähtis õigete toitainete juurdepääs ajule.
See preparaat sisaldab glutamiinhapet ja sojaletsitiini, mis
mõlemad on olulised aju ainevahetuses ning ajukoore ja
kesknärvisüsteemi ehituseks.
Neid preparaate võiks hakata
kasutama juba kuu enne eksamiperioodi algust.
6. Mis Sind kurvaks teeb ja
mis sulle elus rõõmu valmistab?
Kurvaks teeb see, et noored ei oska oma tervist hoida. Eriti häirib mind suitsetamine. Ei mõeldagi sellele, kui
halvasti mõjub see nahale, kui
suureks riskiteguriks on see
pahaloomuliste kasvajate tekkel. Üldiselt elus kurvastab
mind inimeste kadedus, ükskõiksus, hoolimatus, lohakus,
samuti kallite ja lähedaste inimeste lahkumine.
Rõõmu valmistab kindlasti mu töö. Meeldiv on saada kliendilt positiivset tagasisidet, mõni tuleb tänab ja toob
lillegi. Samuti on mul vedanud väga toredate ja tarkade
kolleegidega, kes alati toetavad ja nõu annavad. Alati pakub rõõmu heade sõprade ja
pojaga koosoldud aeg.
Küsimused esitas
Leelo Laus,
KG logopeed
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Lõpukirjand – abituriendi hirm

Paar kuud veel, paar nädalat veel, paar päeva veel,
paar tundi veel ... Nii see
küpsuskirjandi
kirjutamise aeg läheneb ja iga abiturient tunneb, kuidas seest
järjest kõhedamaks tõmbub.
Meie, kümnendikud, vaatame seda närvitsemist pealt
ja loodame, et meie eeskäijatel siiski hästi läheb. Väga jubedaks närvitsemiseks
pole ka põhjust. Kerge kõhedus kõhus toob ainult kasu, aga liigne närvilisus võib
kõigele hoopis kriipsu peale tõmmata. Seega.. pead selgeks nüüd!
Nii palju, kui igalt poolt
kuulnud oleme, siis öeldakse, et paar päeva enne kirjandi kirjutamist võiks ennast
lõdvaks lasta. Need viimased raamatute lugemised,
aforismide ja tsitaatide pähetuupimised head vilja ei
kanna. Ajavad hoopis pea
sassi ja muudavad veel när-

vilisemaks, paar päeva enne
tähtsat kirjutamist võiks juba lebo lasta.
Aga olles praeguses hetkes, kus kirjandi kirjutamiseni veel siiski natukene aega
on, soovitame maailma lahtiste silmadega vaadata. Kes
varem aja– või huvipuuduse tõttu ajalehtedest eemale
on hoidnud, sellel soovitame nüüd küll selliseks tegevuseks aega võtta. Maailmaasjadega võiks kursis olla ja
Eesti asjadega veel rohkem.
Kirjandit juba kirjutanud, soovitavad neid teemasid ja loetud raamatuid arutada koos kaaskirjutajatega
ühe väikese kohvitassi taga
kuskil õdusas kohvikus.
Muidugi, et kirjandis endast parim anda, saavad abituriendid osaleda juba teist
aastat toimuval kirjandikoolitusel. Seal on kohal oma ala
professionaalid, kes jagavad
nippe, kuidas õnnestunud

kirjandit kirjutada ja kõige
parem on asja juures see, et
huvilistele on see tasuta. Kuna üritus on piiratud kohtadega tuleb ennast kiirelt ette
registreerida, sest nagu varasemad aastad on näidanud,
jäävad paljud huvilised siiski ukse taha. Registreerimiseks tuleb minna aadressile www.reforminoored.ee/
kirjandikoolitus.
Koolitused toimuvad 18. ja 19. aprillil Estonian Business Schooli
auditooriumis, algusega kell
10.00 hommikul ning kestavad kuni kolmeni pärastlõunal. Nii et abituriendid, kui
soovite veel viimasel hetkel
häid nõuandeid saada, siis
kasutage kindlasti juhust
ning broneerige endale bussipilet!
Kristi Kandima,
Kerttu Olesk,
10C klass
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Mis see on
Kiidusõnad
Möödunud
laupäeval,
11. aprillil, leidis klubis Diva aset Saarepiiga iluürituse traditsiooniline heategevuspidu. Oma abivalmidust
ja hoolivust said üles näidata
just saarlastest noored, kelle
organiseerimiseoskus proovile pandi ja kes selle läbi
kindlasti uue vajaliku kogemuse võrra rikkamaks said.
Kuressaare Gümnaasiumi 12
klassi noor kena naisterahvas Gille Jõevere kogus koos
teiste Saarepiiga tüdrkutega
MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu heaks annetustena ligi 3500 krooni.
Kahtlemata tubli töö ja respekt Gille suhtes!
Liis Ojasaar,
“Saarepiiga” peakorraldaja

Tänusõnad
Laupäeval, 11. aprillil,
leidis klubis Diva aset Saarepiiga iluürituse traditsiooniline heategevuspidu. Noorte
kontserdil esinesid teiste tegijate seas ka KG Huvikooli
Inspira lauljad-tantsijad alates noorimatest lasteaialastest naiste kõhutantsuringini
välja (juhendajad Pilvi Karu,
Liis Ojasaar ja Gerda Ader).
Peaesinejaks oli ansambel
Traffic. Kontsert oli vahva,
usutavasti jäid kõik rahule!
Kuigi rehkendustöö on
alles pooleli, võib esimese peastarvutuse põhjal öelda, et piletitest (35-50 krooni) saadud tulu võib olla nii
paar tuhat krooni.
Siinkohal suured-suured
tänud kõigile Inspira artistidele ja juhendajatele, kes te
laupäeval lavalaudadel üles
astusite! Andsite ju oma panuse heategevusse!
Tänavu toetavad Saarepiiga finalistid MTÜ Saaremaa
Lemmikloomade
Turvakodu. Tegemist on
mittetulundusühinguga, mis
seni hulkuvaid loomi jõudumööda ravinud, neile ajutist
hoiukodu pakkunud ning
uusi peremehi otsinud. MTÜ
juhataja sõnul pole ühingul
aga kõigi abivajajate aitamiseks raha ega tingimusi.
Saarepiiga-tüdrukud kogusid veel annetustena lisaks ligi 3500 krooni.
Liis Ojasaar,
“Saarepiiga” peakorraldaja
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Märtsikuu tegijad - palju õnne!
Märtsikuu tegijad (direktsiooni otsus nr 24 06. aprill 2009)
Ansambel Mandlike – I
koht üleriigilisel koolinoorte
ansamblite konkursil
Ansambel Särts – IV koht
üleriigilisel koolinoorte ansamblite konkursil
Ansambel Sa:rlaine – V
koht üleriigilisel koolinoorte
ansamblite konkursil
Ansambel Kapriis – VII

koht üleriigilisel koolinoorte
ansamblite konkursil
Karl Jõgi – finalist Poistelaul 2009 konkursil
Sten-Erik Liiv – finalist
Poistelaul 2009 konkursil
Hanna Martinson (9b) –
laureaat maakondlikul vendade Liivide konkursil
Laura Laaster (9a) – I
koht maakonna käsitöö konkursil
KG keeleväelased (Kairi

Sepp, Kristjan Kiirend, Sass
Pääsk) – I koht üleriigilises
mõistlusmängus „KeeleVägi“
Pilvi Karu – õpilaste väga
hea juhendamise eest üleriigilisel koolinoorte ansamblite konkursil
Laine Lehto – õpilaste
väga hea juhendamise eest
üleriigilisel koolinoorte ansamblite konkursil
Helle Rand – õpilaste

väga hea juhendamise eest
üleriigilisel koolinoorte ansamblite konkursil
Eve Tuisk – õpilaste väga
hea juhendamise eest üleriigilises
mõistlusmängus
„KeeleVägi“
Veikko Lehto – õpilase
väga hea juhendamise eest
Poistelaul 2009 konkursil
Ursula Rahnik,
personalijuht

KG segakoori Ave ja SÜG-i segakoori Kreedo ühine

KEVADKONTSERT
Kolmapäeval, 22.aprillil kell 19.00 meie kooli aulas. Kontsert on tasuta.

Kevadeti juhtub kõikvõimalikke asju. Naiskodukaitsjatel Ellen Kasel
ja Kaarin Peedil kindlasti. Olgu see vallatu pildimaterjal tõestuseks
- ning ärgu uskmatud arvaku, et juhtub vaid lavalaudadel ja stiilikatsetusena! Metsas käib elu ja “juba vulisevad veed, kui ta silmad lahti teeb...”
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

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

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

