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Sünnipäevad
Töötajad

Endel Tustit 25.04
Hilja Metsmaa 25.04
Inge Jalakas 25.04
Leili Võrel 27.04
Lea Rooda 28.04
Ariita Sepp 29.04*
Siivi Kaasik 30.04

Tänan Pilvi Karu ja Hel-
le Randa Inspira väikeste so-
listide konkursi läbiviimise 
eest.

Tänan tublisid soliste 
Grete Paiat ja Kristel Aaslai-
di ning nende juhendajaid 
Pilvi Karu ja Laine Lehtot 
eduka esinemise eest rah-
vusvahelisel konkursil Täh-
tede Laul 2009. Tänud ka 
taustalauljatele Kaia Oideki-
vile, Sass Pääskile, Marit Kii-
kerile ja Maria Välile.

Tänud tublidele lau-
lupoistele Karl Jõgile (juh. 
P.Karu) ja Sten-Erik Liivile 
(juh. V. Lehto) eduka esine-
mise eest vabariiklikul laulu-
võistlusel Poistelaul 2009.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Juht tänab

Tänan kõiki PISA 2009 
testis osalenud õpilasi Ees-
ti ja Kuressaare Gümnaasiu-
mi kohusetundliku esinda-
mise eest.

Madli-Maria Naulaine-
nit sotsiaalteaduste nädala ja 
Sirje Metskülli tervisenädala 
korraldamise eest.

Tänud Sirje Mehikule ja 
töörühma meeskonnale edu-
ka AB-Kooli kursuse läbivii-
mise eest

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Kristel Aaslaid võitis 
rahvusvahelise laulukonkursi  

16.-18. aprillil Tallinnas 
Salme kultuurikeskuses toi-
munud XI rahvusvahelisel 
laste ja noorte laulukonkur-
sil Tähtede Laul 2009 osa-
lenud Kristel Aaslaid (juh.
Laine Lehto) pälvis žürii 
üksmeelsel otsusel 17-20-a. 
solistide vanusegrupis esi-
koha. Konkursil osales laul-
jaid nii Eestist, Lätist, Lee-
dust, Moldovast, Bulgaariast 
kui Venemaalt. Laulutähti 
aitas Kristeli vanuserühmas 
välja selgitada žürii koossei-
sus Dave Benton, Riho Rid-
beck, Kristjan Hirmo Eestist, 
Dimitar Karnolsky Bulgaa-
riast ja Victoria Kasumova 
Venemaalt. Kristelile laulsid 
konkursil tausta Maria Väli, 
Marit Kiiker, Kaia Oidekivi 
ja Sass Pääsk, kes alljärgne-
valt oma muljeid ka lehelu-
gejaile vahendavad. 

Maria: „On märgatav 
vahe selles, kuidas musit-
seerivad eestlased ja mit-
te-eestlased. Välismaised 
solistid pakuvad publiku-
le reeglina temperamentset  
lavashow’d, eestlaste etteas-
teid  aga iseloomustab sisu-
line kvaliteet ja maitsekus. 
Konkursi osalejaskond oli 
tänu välismaalastele  võrdle-

misi kirju ning seetõttu esi-
tusedki seinast seina.“

Sass: „Kohale jõudes ja 
proove nähes-kuuldes tek-
kis imestusmoment. Rah-
vusvahelise lauluvõistluse 
tase oli kohati kesisem kui 
SÜG-i solistide ja duettide 
konkursil. Võistlusel osales 
ka  suhteliselt vähe  mees-
soost soliste – kokku 13. 
Laupäevasele galakontserdi-
le iga vanuserühma 3-4 pa-
rema hulka pääses aga soo-
tuks vaid 2 poissi.“

Kaia: „Huvitav kogemus 
oli  näha välismaiste artistide 
lavashow’d, eestlased üld-
juhul ei jookse mööda lava 
ringi ega tee tantsukavasid... 
Konkursi  ülesehitus oli hea, 
kava ei veninud, mõnus oli 
jälgida. Publikut oleks või-
nud rohkem olla, korralda-
jad seevastu olid abivalmid, 
vastasid küsimustele, and-
sid tasuta pääsmeid:)“

Marit: „Kristeli 1. koht 
sellel konkursil oli supersaa-
vutus! Ka žüriiliikmel Dave 
Bentonil oli vahetult pärast 
võistluskontserti tagasiside-
na talle vaid kiidusõnu öel-
da, see tegi hiljem võidu veel 
väärtuslikumaks. Saime ju 
tulemused teada alles järg-

misel päeval galakontserdil, 
kus esinesid kõigi vanuse-
gruppide parimad ja toimus 
autasustamine. Ja konku-
rentsi pakkusid Kristelile 
kaks Leedu neiut, kes oma 
lavalise säraga kedagi kül-
maks ei jätnud..“ 

Kristeli enese arvates ei 
tulnud esikoht rahvusvahe-
lisel võistlusel kergelt, ku-
na konkurents oli ikkagi üs-
na tihe. „Lauldi seinast seina 
stiile ja seetõttu ei osanud et-
te kujutada, mille põhjal žü-
rii oma otsuse langetab. Ül-
latusin lavataguste muljete 
vahetamisel nii paljude ilu-
sate sõnade peale, kõik olid 
nii vahvad. Tänan korralda-
jaid, žüriid, oma taustalaul-
jaid ja muidugi Lainet, ilma 
tema abita ei avaldaks ma 
praegu mingit arvamust:),“ 
sõnab värske laulutäht.

KG huvikooli Inspira 
esindas konkursil peale Kris-
tel Aaslaidi veel 11-13-a. va-
nuserühmas Grete Paia (juh.
Pilvi Karu), kes sai oma esi-
tuse eest žüriilt samuti palju 
positiivset tagasisidet.

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Suur tänu ja palavad õn-
nitlused rahvusvahelise lau-
lukonkursi Tähtede Laul 
2009 võitjale Kristel Aaslai-
dile ja tema juhendajale Lai-
ne Lehtole.

Tänud ka Poistelaulu 
konkursil osalenud õpilaste-
le ja juhendajatele kooli hea 
esindamise eest.

Tiia Leppik, KG Huvikool 
Inspira direktor
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12c käis õues õppimas

Oli esmaspäev, 13. aprill. 
Päike paistis. Ilm oli küllaltki 
soe. Kell 9 alustas 12. c sõitu 
Sõrve poole. Eksamiperioo-
di lähenedes oli mõnus terve 
klassiga koos veeta aega väl-
jaspool kooliseinu. Kus käi-
sime, mida tegime?

Bussiga sõitsime Salme-
le, peale tulid Siim ja giid 
Anni Filippov, kes on mui-
de ka KG 14. lennu vilistla-
ne. Esimese peatuse tegime 
Lõo maastikukaitsealal, kus 
uurisime 400 miljoni aas-
ta vanuseid kivistisi, soovi-

jad võisid neid ka koju kaasa 
võtta. Nägime ka kurikuul-
sat Kreeka laeva. Peagi möö-
dusime Jämaja kirikust, kui 
suund võeti Ohesaare pan-
ga poole. Huvitav on see, et 
väikeselt alalt võib leida pal-
ju erinevaid looduskaitse all 
olevaid taimi. Edasi suun-
dusime Sõrve kõrgeimas-
se punkti, 38 meetrit mere-
pinnast, Viieristile. Aeg seal 
kujunes legendi- ja käbide-
rohkeks (lendasid igast ilma-
kaarest, imelik, eks?). Uudis-
tasime ka Sõrve sääre tipus. 

Stebeli pataljon, kitesurfing, 
külm tuul, ristuvad lained. 
Kõigil oli tore. Aga kui kõ-
hud tühjad, tuleb süüa. Kii-
relt hüppasime läbi imealli-
kast, et kaasa võtta joogivett. 
RMK puhkealas tegime ette-
nähtud kohta tule üles, gril-
lisime viinereid ja sardelle, 
sõime leiba ketšupiga ning 
jõime morssi allikaveega. 
Mõnus! Kõhud täis ja koju 
tagasi. 

Aitäh Annile!

Ketri Leis, 
12C klass

Kooli tervisenädala tegemistest
 Kooli tervisenädal 13.-

17. aprillini on saanud teoks. 
Nädala igale päevale jätkus 
erinevaid tervisega seotud 
üritusi teemal “Hea tegu / 
heategu  südamele." Täname  
õpilasi, kes aktiivselt osale-
sid üritustel, võistlustel.

Samas tahan tänada nä-
dala läbiviijaid ja aitajaid. 
Tänud kuuluvad meie klas-
sijuhatajatele, raamatukogu 
ja söökla rahvale, aineõpeta-
jatele ja medpersonalile, KG 
Tervis liikmetele.  Toimus 
mitmeid klassidevahelisse 
arvestusse minevaid võist-
lusi: kõrgushüppes, salatite 
valmistamises, esmaabi and-
mises. Tänud nende läbivii-

misega seotud õpetajatele K. 
Salumaa, G. Sepp, E. Tustit, 
T. Käen, R. Kaubi, T. Smidt, 
M. Sikk. Nooremad õpilased 
said kuulda terviseteemalis-
test uurimistöödest (täname 
õp.S. Keremed) ja tänu kri-
minaalpolitsei kaasamisele 
teadmisi uimastitest ja olu-
korrast saarel.

Toredaid videoklippe es-
maabi andmisest olid tänu 
esmaabiringi juhendaja K. 
Peedile valmistanud tema 
õpilased.

Nädala lõpus sai koo-
li personal tänu meedik 
M.Sikule jälle teada, kuidas 
on olukord igaühe koleste-
rooliga.

Tervisenädala lõpuüri-
tus jääb aga sellesse nädalas-
se. Kolmapäeval ja neljapäe-
val saab kultuurikeskuses 
jälle olla doonoriks. Koo-
lis aga toimub neljapäeval 
kell 8.10 loeng doonorlusest, 
kus esineb PERH arst dr Ülo 
Lomp. Samas annab Saare-
maa Punase Risti Seltsi juht 
L.Kunnberg-Bortnikov üle  
neile noortele, kes on käinud 
sel õppeaastal doonoriks ja 
tasunud Punase Risti liikme-
maksu, doonorimärgid.

Ilusat kevadet kõigile ja 
hoolige  oma südamest!

Sirje Metsküll, 
KG Tervis

Noored ujujad medalitel
Möödunud nädalava-

hetusel Eesti Ujumislii-
du noorte tsoonivõistlus-
tel Nõmme ujulas võistles 
3 Kuressaare Gümnaasiu-
mi  noorujujat. Mõõtu tuli 
võtta Tallinna  suurte klu-
bide  ning  Keila, Kose, 
Viimsi, Maardu jt klubide  
ujujatega. Rõõmustavad 
kaks pronksmedalit: Priit 
Aavikule riputati medal 
kaela 200m seliliujumise 
eest. 100m liblikujumises 
oli Priit viies.  Esmakord-
selt nendel võistlustel noo-
rimas vanusegrupis võis-
telnud Kert Mandel suutis 
end medalile ujuda 100m 
kompleksis, 50m selilidis-
tantsil oli ta seitsmes.

Tubli oli ka kahe isikli-
ku rekordiga Tauri Põlde-
ma, kes 50m seliliujumi-
ses jäi kuuendaks ja 100m 
kompleksujumises ühek-
sandaks.

Juuni algul toimuvad fi-
naalvõistlused Keilas, ku-
hu pääseb üle vabariigi 
igalt alalt 16 parimat.

Norma Helde, 
ujula juhataja

Foto: Anni Filippov

Avaldan tänu maakond-
liku koolimoe konkursi 
LOOK KOOL hea korralda-
mise eest 18.04.2009 korral-
dustoimkonnale koosseisus 
Tiia Leppik, Raili Kaubi, An-
neli Meisterson, Renate Pihl. 
Tänan kõiki konkursi korral-
damisel abiks olnud õpilasi.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Meeldetuletus gümnasisti-
dele

Palun jälgige, et teie poolt 
KG magnetkaardile kantud 
toiduraha jääk oleks kooli-
aasta lõpuks null, kuna mai-
kuu lõpuks kaardile jäänud 
summad ei kandu edasi järg-
misesse õppeaastasse! 

Infot raha jäägi kohta 
oma kaardil on õpilasel või-
malik saada söökla kassapi-
dajatelt. 

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Juht tänab

Teated

Lühidalt
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Võtke aega veidi ringi vaadata 
ehk Viimast korda kirjandist

2009. aasta kirjandist

Sel aastal on eksamisoori-
tajaid 10 500. Kõik 10 teemat 
on lahti seletatud, samas on 
jäetud võimalus autoril ka 
enda tõlgendus leida. Esi-
mest korda on teemad ees-
ti ja vene koolide lõpetaja-
tele ühised. Teemadevalikul 
arvestatakse, et noortel koo-
lilõpetajatel oleks võima-
lus kaasa rääkida erinevates 
eluvaldkondades, alates ilu-
kirjandusliku maailma ava-
misest ja lõpetades ühiskon-
nas aktuaalsega.

5 nõuannet peatsele 
kirjandikirjutajale

1. Pühendage aega tee-
mavalikule! Eelmise aasta 
riigieksam näitas, et ülekaa-
luliselt valiti kahte teemat, 
mille avamine paljudel noor-
tel keskpäraseks ja sarnaseks 
jäi. Teemasid ei maksa karta. 
Algselt lihtsana sõnastatud 
teema avamine ei pruugi su-
gugi kerge olla, kirjand eel-
dab teema isikupärast näge-
must, probleemide avarat ja 

argumenteeritud käsitlust. 
Üldsõnalisus on sageli töö-
des suurimaks puuduseks, 
seega - valige teema, kus 
tunnete end keskmisest 
kindlamana. Teemade üle 
juureldes mõelge just eristu-
da soovimise võtmes ja jää-
ge teema juurde, kus ole-
te kindlad, et jõuate sihile ja 
suudate üllatada.

2. „Teose võti peitub esi-
meses lauses,“ on öelnud 
Karl Ristikivi. Sama põhi-
mõte kehtib ka kirjandis. Ei 
ole mõtet alustada lausega: 
„Läbi aegade on inimesed 
otsinud elu mõtet.“ Kuigi 
lause sisu on vettpidav, või-
te nii alustades  kindlad ol-
la, et keskpärasusest te kau-
gemale ei jõua ja teiega ühes 
stiilis alustavad veel paljud 
teised kirjutajad.  Kirjandi 
sissejuhatust kirjutades pi-
dage meeles kahte nüanssi: 
püüdke enda töö põhiprob-
leem aimamisi lugejani tuua 
ja tehke seda stiilis, et luge-
jal tekib huvi tööd edasi  lu-
geda.

3. Ärge END kirjutades 

kaotage! Eksamikirjandeid 
lugedes jääb sageli mulje, et 
loed hommikust lehte, kuu-
lad õhtuseid uudiseid või 
oled sattunud hoopis aja-
loo või kirjanduse konspek-
ti lehitsema. Näited ja tead-
mised loetust ja nähtust on 
kirjandis väga asjakohased, 
aga tunduvalt olulisem on 
teie kui kirjutajate kohalolek 
töös. Noorus on vahva aeg: 
olete otsekohesed, igatsete 
põnevat elu, tahate muuta 
maailma ja  ootate väljakut-
seid. Kirjand ongi tõsine väl-
jakutse. Näidake siis, et mõt-
lete ja juurdlete toimuva üle, 
pakkuge lahendusi, lüka-
ke julgelt ümber arvamusi, 
mis teile arukad ei tundu, ja 
põhjendage enda seisukohti!   
Olge enda töös  AUTORINA 
101% 100st olemas!

4. Püsige valitud teemas! 
Eelmise aasta levinud viga 
oli päheõpitud tööde üm-
berkirjutamine ligiläheda-
se teema all. Ent kui töö on 
nihkes (väited, arutluskäik 
ja järeldused hoopis millest-
ki muust, kui valitud tee-

Statistikat
2008. aastal kirjutas Eestis 

kirjandit 10 154 keskkoolilõpe-
tajat. Eksami keskmine hinne 
oli 57,72 ( 2007. a 56,40 ja 2006. 
aastal 55,65). 

Maksimumpunktidele 100p. 

ma eeldab), ei jõua te sihile. 
Kirjand eeldab eksamil va-
litud teema oskuslikku su-
juvat avamist. Päheõpitud 
materjal hakkab teid sega-
ma ja viib valele teele! Kasu-
tage olemasolevaid teadmisi 
ja tehtud töid pigem vunda-
mendina, millele saate eksa-
mipäeval laduda vastupida-
va müüri.

5. Tanelpadarlikult öel-
des: „Võtke aega veidi ringi 
vaadata...“ Ja seda nii eksa-
mieelsetel päevadel kui ek-
samipäeval kirjandit kirju-
tades. Vestelge sõpradega 
elust, nautige kevadet ja ko-
guge loodusest inspiratsioo-
ni. Eksamipäeval aga vaada-
ke endasse ja sealt leiategi 
enda töö, teile omase ja ainu-
laadse. Lennukat sulge!

Marit Tarkin, 
KG eesti keele ja kirjanduse 

õpetaja

eesti keele riigieksami 
hindamiskomisjoni liige

sooritas eksami 82 õpilast ehk 
0,8% lõpetajatest; 90-100 punk-
ti oli tulemuseks 574 õpilasel 
(5,7 % kirjutajatest); 0-19 punkti 
ehk eksamilävendit ei ületanud 
255 eksaminandi (2,5% kirjuta-
jatest).

Eksamisooritajatest 8836 
õpilast olid gümnaasiumilõpe-
tajad (keskmine hinne 60,25).

Enim eelistati eelmisel aas-
tal kahte teemat: „Olla nagu 
kõik või jääda iseendaks?“ va-
lis 4191 õpilast,  ja „Tänapäeva 

maailma hirmud“ 2526 õpilast.
Sisulisi keskmisi võrreldes 

on noormeeste ja tütarlaste tule-
mused võrdsed, alla jäävad aga 
noormehed õigekirjaoskuselt.
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KG Lennukirjandi statuut

KG Lennukirjand on 
preemia lennu parima kir-
jandi kirjutajale. Preemia 
eesmärgiks on tunnustada ja 
hinnata õpilaste loomingut, 
originaalsust ning keelelise 
väljenduse rikkust. Preemia 
suurus - 500 EEK. Lennu-
kirjandi autor kuulutatakse 
välja abiturientide lõpuaktu-
sel. Lennukirjand valitakse 
välja abiturientide kirjandite 
seast. Hindamiskomisjoni-
le esitavad töö hindami-
seks XII klassi emakeele ja 
kir janduse õpetajad või XII 

klas si õpilased ise hiljemalt 
25. maiks 2009. 

Komisjonile esitatakse 
anonüümsed märksõnaga 
varustatud tööd, autori isi-
kuandmed lisatakse kinni-
ses ümbrikus. 

Lennukirjandi valikul 
ar vestatakse: teema ava-
tust, originaalsust, sisukust, 
isikupära, põhjendamis- 
ja järeldamisoskust, stii-
li. Lennukirjandi hindamis-
komisjoni koosseis (kuni 5 
liiget) määratakse direktori 
käskkirjaga igal õppeaastal, 

kusjuures üks koht on õpi-
lasesinduse liikmele. Hin-
damiskomisjoni koosseisu ei 
või kuuluda XII klassi ema-
keeleõpetajad. Hindamis-
komisjoni otsused võetakse 
vastu lihthäälteenamusega, 
häälte võrdsel jagunemisel 
on otsustav komisjoni esi-
mehe hääl. 

Kandideerida soovi jad, 
esitage enda tööd õppealaju-
hatajale 25. maiks!

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Vikerraadio on riigieksamilainel
Enne eksamiperioodi al-

gust gümnaasiumides lü-
litub Vikerraadio saade 
"Huvitaja" 21.-24. aprillini 
riigieksamilainele.

Teisipäeval vestleme 
koolipsühholoogi Auli An-
dersalu-Targoga sellest, kui-
das end vaimselt eksamiteks 
ette valmistada ja kuidas toi-
me tulla eksamistressiga. 
Kolmapäeval tuleb juttu ek-
samite korralduslikust poo-
lest ning sellest, mis on sel 
aastal teistmoodi. Neljapäe-
val räägime kirjandist, mis 
võib riigieksamina juba mõ-
ne aasta pärast minevikku 
jääda. Viimaseid nõuandeid 
kirjutajaile jagab ning eesti 
keele riigieksami tulevikust 
räägib Eksami- ja Kvalifi-

katsioonikeskuse eesti keele 
peaspetsialist Märt Hennos-
te. Reedene teema on täis-
kasvanute gümnaasiumides 
tehtavad riigieksamid. Kui 
lisaks koolile käiakse tööl 
ning kasvatatakse lapsi, kui 
keeruline on siis riigieksa-
meid sooritada ja nendeks 
valmistuda?

Saated algavad kell 
10.05.

Alates esmaspäevast on 
"Huvitaja" kodulehel www.
vikerraadio.ee/huvitaja  või-
malik panna end abituriendi 
rolli ning lahendada eksami-
ülesandeid. Lahendada saab 
ajaloo-, matemaatika- ning 
füüsikaülesandeid. Eksami-
te tulemustest teavitatakse 
kuulajaid "Huvitaja" saade-

tes. Õigesti vastanute vahel 
loositakse välja auhindu.

Ootame ka inimestelt 
meenutusi varasematest ek-
samikogemustest ja häid 
soovitusi ning soove tänas-
tele abiturientidele. Oma 
mõtteid võib saata e-posti 
aadressil huvitaja@err.ee või 
jätta automaatvastajale 698 
8953.  "Huvitaja" eksamisaa-
ted on eetris 21.-24. aprilli-
ni kell 10.05. Saatejuhid on 
Krista Taim, Mart Ummelas 
ja Meelis Süld.  

Anneli Tõevere-Kaur, 
Eesti Rahvusringhääling 

meediasuhete juht

Noored mopeedihuvili-
sed saavad koolitust

28. ja 29. aprillil kell 
18.00-20.00 oodatakse noo-
ri mopeedijuhte Kudjapel 
ARK-i Kuressaare büroos 
osalema Kuressaare polit-
seijaoskonna, ARK-i Ku-
ressaare büroo, Maantee-
ameti ja autokooli Ereston 
ühisprojektis „Mina ja mo-
peed”.

Projekti eesmärgiks on 
tutvustada 13-15-aastastele 
noortele kergliiklejatele ja 
nende vanematele mopee-
di kui sõidukit, nende sõi-
dukitega teedel-tänavatel 
liiklemisel kaasnevaid oh-
te ja tagajärgi. Noori juhte 
ja nende vanemaid teavita-
takse kehtivast seadusand-
lusest, mopeedijuhile ko-
hustuslikest liikluseeskirja 
nõuetest. Tutvustame mo-
peedijuhiloa taotlemise 
nõudeid ja tingimusi.

Oma kogemusi kahe-
rattalise sõidukiga liikle-
misel jagab kogemustega 
praktik. On võimalik proo-
vida rolleriga sõitu eksami-
platsil. 

Projekt toimub teist aas-
tat. 2008.a. hinnati projek-
ti „Mina ja mopeed” Polit-
seiameti süüteoennetuslike 
projektide konkursil auhin-
nalise II koha vääriliseks.

Projektis osalema oota-
me noori mopeedihuvilisi 
koos lapsevanemaga.

Huviliste registreerimi-
ne toimub 24. aprillini tel: 
4549756 Maret Metsmaa 
või meiliaadressil maret.
metsmaa@kuressaare.pol.
ee

Maret Metsmaa, 
noorsoopolitseinik

Lühidalt
Meie KG, 22. aprill 2009
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Sotsiaalteaduste ainenädalast
6.-9. aprillil toimus Ku-

ressaare Gümnaasiumi jär-
jekordne sotsiaalteaduste 
ainenädal. Selle käigus toi-
mus erinevaid õpilasvõistlu-
si ning -üritusi ja kohtumine 
vilistlastega. 

Teisipäeval toimusid põ-
hikooliõpilastele aulas tea-
dusminutid. 1. ja 2. klassid 
kuulsid muuhulgas seda, et 
küünelakk, mis avastati Hii-
nas, koosnes vanasti mesilas-
vahast ja munavalgest; et te-
lekapult mõeldi välja selleks, 
et reklaamide vahel muga-
vamalt kanaleid vahetada 
saaks; kuuldi ka murunii-
duki leiutamisest ja vaadati 
pilte erinevatest muruniidu-
kitest läbi ajaloo; kolmanda 
teema sisuks oli aga pliiatsi 
ajalugu ja nimetati, mis kõik 
jääks nädala jooksul tegema-
ta, kui seda ei oleks avasta-
tud. 

Teisel vahetunnil tutvus-
tati 8. ja 9. klassidele Bermu-
da kolmnurga müsteeriumi 
ja selgus, et müsteerium võib 
olla pigem 1960-1970ndate 
aastate provokatsioon ja tä-
napäeval seal mingeid õnne-
tusi tegelikult enam juhtu-
nud ei ole. Teises ettekandes 
tutvustati õpilastele edasi-
õppimisvõimalusi, Kerttu 
Olesk on kaardistanud eri-
nevad õppeasutused üle Eu-
roopa. Viide kaardile asub 
aadressil http://www.tea-
dusealused.blogspot.com/, 
sealt erinevaid koole valides 
leiab juba täpsema info. 

Teadusminutid toimusid 
veel ka 3. ja 4. klassidele, kel-
lele räägiti religiooni mitme-
kesisusest ja vanavanemate 
elu uurimisest. 5.-7. klassid 
kuulasid esitlusi elektrist, 
maailma vanimatest olendi-
test: nt, kas teadsid, et maa-
ilma vanim puu on 8000 
aastat vana ja kõige vanem 
inimene on elanud 122-aas-
taseks! Täname kõiki õpila-
si, kes teadusminutite ette-
valmistamisel ja läbiviimisel 
kaasa aitasid, tänud ka õpe-
taja Sirje Keremele, kes üri-
tust korraldada aitas. 

Kolmapäeval toimusid 
sotsiaalteaduste ainenädala 
raames erinevad võistlused. 
Informiinis läksid võistlus-
tulle 4.-12. klasside õpilased. 
Võistlus oli väga tihe, väl-
ja anti igas kategoorias neli 
auhinnalist kohta. 4.-6. klas-
side arvestuses võitis 6.b, 
teist kohta jagasid 5.b ja 6.a 
ning kolmanda koha saavu-
tasid 4.b klassi õpilased. 7.-
9. klasside arvestuses jaga-
sid esikohta 7.a ja 8.a klass, 
teise koha saavutas 9.b klass 
ning kolmandaks osutus 9.a 
klass. Gümnaasiumi arves-
tuses jagasid esikohta oma-
vahel 12.b ja 12.e, teisele ko-
hale tuli 10.b ning kolmanda 
koha saavutas 12.a. Palju õn-
ne kõigile võitjaile ning suur 
tänu kõikidele osalejatele. 
Tänud ka ürituse korralda-
jale Urve Aedmale raamatu-
kogust. 

Lõpule jõudis ka läbi aas-
ta väldanud Megaaju, mil-
lest oli juttu ka juba eelmise 
nädala lehes: võitjaks osu-
tus 11.b, teisele kohale ase-
tus 12.c ning kolmanda koha 
pälvis 12.d, noorema ast-
me võitjaks oli 9.a klass. Vä-
ga suur kiitus kõikidele osa-
lenud võistkondadele ning 
suur tänu võistluse läbiviija-
le Maidu Varikule. 

5. klassidele toimus kol-

mapäeval maastikumäng. 
Moodustati kahe klassi va-
helised segavõistkonnad 
ning esikoha saavutas võist-
kond Roosikesed. Maastiku-
mängus tutvustati õpilastele 
läbi väikese võistlusekskur-
siooni Kuressaare ajalooli-
si paigakesi. Täname 5. klas-
side klassijuhatajaid ning 8. 
klassi õpilasi, kes ürituse lä-
bi viisid. 

Neljapäeval, ainenäda-
lat lõpetaval päeval toimus 
kaks üritust gümnaasiu-
miastmele. Tartu Ülikoolist 
käis meile loengut lugemas 
mag. Triin Vakker, kes tut-
vustas meile erinevaid väl-
jundeid eestlaste rahvau-
sundist – 1920ndatel aastatel 
tekkinud taarausuliste ning 
tänapäeval eksisteerivat 
maausuliste liikumist. Ideo-
loogilise külje pealt on neid 
liikumisi peetud oluliseks 
rahvustunde suurendamisel 
ning eestlastele nn oma reli-
giooni pakkumisel, sest need 
on eestlaste ainsad ainupä-
rased uskumused, mitte kel-
legi teise mõjul siia jõudnud 
religioonid. 

Nädala lõpetas tradit-
siooniline üritus “Muna õpe-
tab kana”, kus õpilased koh-
tusid meie kooli vilistlastega 
– pastor Margus Mäemetsa 
ja preester Andreas Põlluga. 

Kohtumine vilistlastega – Andreas Põld ja Margus Mäemets.

Nad rääkisid õpilastele oma 
koolielust ning sellest, kui-
das sattusid tööle oma eri-
alale; räägiti ka sellest, mil-
line on nende tavapärane 
töö. Kohtumine oli väga hu-
vitav ja meeleolukas, õpila-
sed esitasid mitmeid küsi-
musi ning kohtumine jätkus 
veel pärast avalikku üritust 
sotsiaalteaduste aineõpeta-
jate ringis. Muuhulgas pa-
kuti välja, et erinevate kon-
fessioonide õpetamisel, olgu 
see siis läbi ajaloo, ühiskon-
naõpetuse või muude tundi-
de, võiks kutsuda tundidesse 
külla esinema just neid ini-
mesi, kes ühe või teise kon-
fessiooniga seotud on. Mõ-
te on väärt ja proovime seda 
edaspidi ka rakendada. Suur 
tänu esinejatele ning Katrin 
Keso-Varesele, kes külalised 
meile kutsus. 

Kokkuvõtvalt võib öel-
da, et ainenädal oli kordaläi-
nud. Loodame, et saime õpi-
lastele pakkuda meelepärast 
ning täname kõiki, kes aine-
nädala raames, kes korral-
dajana, kes osalejana, kaasa 
lõid. 

Madli-Maria Naulainen, 
sotsiaalteaduste osakonna 

juhataja

Meie KG, 22. aprill 2009
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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 õpilased äriideede konkursil edukad
16. aprillil Saaremaa ette-

võtlusõhtul kuulutati Saare-
maa Ettevõtjate Liidu (SEL) 
äriideede konkursi Saaremaa 
Päike 2009 võitjateks kolm 
võistkonda, kelle vahel läks 
jagamisele 10 000-kroonine 
peaauhind. 

Saaremaa Päike 2009 näol 
oli tegemist esmakordselt 
noortele suunatud ideekon-
kursiga, mille eesmärk oli te-
kitada noortes huvi Saaremaa 
majanduse arenguperspek-
tiivide vastu, ärgitada õppu-
reid olema loovad ja ettevõt-
likud ning tahtma ja julgema 
võtta vastutust ettevõtjana. 
Äriideede konkursi kuulu-

tas SEL välja koostöös Saare-
maa Ettevõtluse Edendami-
se Sihtasutusega õpilastele, 
kes õpivad Saare maakonnas 
gümnaasiumis või põhikoo-
lijärgses kutseõppes ja ei ole 
vanemad kui 20-aastased. 
Konkursil olid esindatud Oris-
saare ja Kuressaare Gümnaa-
sium ning Kuressaare Ameti-
kool. 

Meie koolist osales sellel 
konkursil 6 1-kuni 4-liikmelist 
võistkonda ( Kokku registree-
rus konkursile 17 võistkonda, 
kellest 14 esitas ka oma võist-
lustöö). 

Hinnati äriideede innovaa-
tilisust, originaalsust, kesk-

konnasäästlikku lähenemist 
ja majanduslikku otstarbekust 
ning idee seotust kohaliku eri-
päraga. Žüriisse kuulusid An-
ne Keerberg, Enn Meri, Robert 
Pajusaar, Margus Männik ja 
Piret Pihel (esimees).

Peapreemia 10000 EEK-i 
jagasid:

Võistlustöö “Maheköögi-
vili” - Mare Kiider, KG;

Võistlustöö “Saunaküla” 
-Holger Kilumets, Elina Kada-
ja, Laura Killandi, Kristi Kan-
dima, KG;

Võistlustöö “Tihke” - Ro-
bert Vahter, Siim Saaremäel, 
Vassel Kivisoo, Priit Saare-
mäel, Orissaare Gümnaa-

Hea tegu südamele ehk Tervisesalatitest
14. aprilli pärastlõunal 

oli söökla täis meeldivaid 
värskeid isuäratavaid lõh-
nu – toimus traditsioonili-
ne tervisesalatite võistlus 4.-
10. klassidele. Seekord pidid 
võistlejad salati valmistami-
sel lähtuma motost - hea tegu 
südamele.

Žürii (Sirje Metsküll, Tii-
na Käen, Raili Kaubi, Kaa-
rin Peet) töö oli seekord eriti 
raske – väga häid salateid oli 

palju, retseptid olid vormis-
tatud ning salatid serveeritud 
kaunilt. Nagu tavaks saanud,  
said kõik osalejad  valminud 
salatid lõpuks rõõmuga ära 
süüa.  Salatite retseptidega 
saate tutvuda sööklas.

Tulemused:
4.-7. klass: I koht 7a (Aili 

Allas, Jane Kaju, Birgit Ver-
bitski), II koht 5a (Rait Kan-
gur, Mario Stern, Karl Patrick 
Lauk), III koht 4b II (Sanna-

Marcelle Ots, Kristiina Tak-
kis)

8.-10. klass: I koht 9a I 
(Kristi Koert, Eliisa Annus-
ver, Andri Altmäe), II koht 
9b (Helen Vatsfeldt, Sanna 
Vahter, Liisi Smidt), III koht 
8a (Lisette Toplaan, Anett 
Munk)

Parim salatikaste 5b (Gert 
Tammel, Mihkel Šesterikov, 
Laur Merisalu)

Parim garneering 10b (Ka-

sium.
Umbrella MTÜ eriauhind: 

Võistlustöö “Ökomaja” - Joo-
sep Rooso, KG 

Piret Piheli eriauhind: 
Võistlustöö "Veepealne resto-
ran" -Karin Köster, Kadi Mä-
gi, Kerli Reinart ja Elin Ligi, 
KG

Kalla Mööbel OÜ eri-
auhind: Võistlustöö “Saare 
köök” - Ojar Sepp, Kuressaa-
re Ametikool 

Tänud ka teistele osavõtja-
tele! Uutele tegudele!

Sirje Kereme, 
Teadusmaa

di Ilmjärv, Karena Kiis, Triin 
Vaga)

Parim kevadpühade tee-
maline salat 4a (Isabel Kase-
salu, Merit Lehtsalu, Liis Ku-
bits)

Palju tänu  kõigile, kes 
võistlusel osalesid!

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja

Veel mõtteid riigikaitsesuuna “sõjaretkest”
Oma “sõjaretke” alus-

tasime 4. aprilli hommikul 
peastaabi (Kaitseliidu) eest. 
Väesalk kokku kogutud, va-
rustus peale laaditud, ja tee-
kond saigi alguse. Buss võt-
tis suuna Karujärvele, kus 
oli puhkenud „sõjaolukord.“ 
Kohale jõudes laadisime va-
rustuse maha, kuulasime 
ära päevaplaani ja töö saigi 
alguse - iga jagu sai ülesan-
deks püstitada “ahiküttega 
ridaelamu“ ehk siis telgi, kus 
me öö veetsime. Magamis-
alusele sai ka varjuriie pea-

le pandud, et vaenlase kuri 
pilk ei ulatuks meid märka-
ma. Tööülesanded said ilus-
ti jagatud ja töötatud mees-
konnana: kes otsis kive ahju 
ümber, kes tegi küttepuid, 
kes kaevas wc-d....

 Seejärel oli käes lõu-
naaeg. (Toit oligi vist ret-
ke suurim valupunkt - meie 
igatahes kõhtu päris korrali-
kult täis ei saanud, aga po-
le hullu, sõda ongi ainult tu-
gevatele!) Pärast einestamist 
saime teadmisi esmaabist ja 
topograafiast. Viimast sai-

me praktiseerida õhtupooli-
kul orienteerudes. Sealt taga-
si, aeg õhtusöögiks ja pärast 
seda sai minna ööd veetma. 
Vapramad meist magama ei 
läinud ja hakkasid keset ööd 
vaenlasele vastu liikuma. Ko-
gu isiklik varustus kaasa pa-
kitud, liikusime umbes 2 
km kaugusele laagriplatsist 
“reaalsesse sõjakoldesse”. 
Parandamaks oma sõdimis-
oskusi, tegime enne liikuma 
asumist veel trenni, et füüsi-
line jõud oleks ikka tipptase-
mel.

 Teisel päeval saime tead-

misi maskeeringust, mida me 
oma rõõmuks ka proovida 
saime, jõe ületamisest, raa-
diosidest ja laskmisest. Lask-
mine osutus ka üheks enam 
meeldinud tegevuseks laag-
ris. Kogu varustus uuesti 
kaasa pakitud, algas retk ta-
gasi Kaitseliidu ette.

Kokkuvõtteks võiks öel-
da, et riigikaitse õppesuuna 
õpilastel oli väga huvitav nä-
dalavahetus, mida loodeta-
vasti kunagi kordame.

Agnes Alevi, 
11B


