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Meie KG
toimetus soovib
kõigile lugejaile
toredat suve,
kohtume taas
sügisel!

Lk. 2

Juht tänab

Märgake sõpru enda ümber!

Vaatamata ilmale,
toimus algklassides
vahva perepäev!

Lk. 3

Lugu sellest, kuidas
Fred kohtus peaminister Ansipiga

Lk. 4

KG huvikool Inspira
lõpetas aasta suurejooneliselt!

Tänusõnad teile - Mai
Rand, Helle Rand, Veikko
Lehto, Laine Lehto, Gabriel Sepp, Angela Taro, Madis
Aavik, Ene Riis ja kõik 1.-4.
kl. kassijuhatajad, kes te tänavuse algklasside perepäeva kordaminekule kaasa aitasite!
Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juhataja

Tänan kõiki algklasside
perepäeval osalenuid, eriti
peakorraldajaid Ene Riisi ja
Mai Randa.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Palju õnne ka kõigile suvistele
sünnipäevalastele!
Päikest ja rõõmsat meelt!
Õpilased
Diana Ränk 9B
Brigit Voksepp 12A
Hendrik Lillemets 3A
Minni Meisterson 7A
Triin Vaga 10B
Hanna Haramaa 2B
Marleen Kubits 7B
Triinu Riand 9B
Sander Vallaste 10D
Maike Kadaja 1B
Hans Robert Noor 3B
Karmel Aeg 2A
Sandra Tulk 8B
Rauno Rauniste 2A
Elina Kadaja 10C
Edgar Randmets 11C
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Koolirahu
programmi
raames korraldas Lastekaitse Liit plakatikonkursi, mille eesmärk oli märgata ja
hinnata sõpru enda ümber,
väärtustada meeskonnatööd

ja suurendada ühtekuuluvustunnet koolis. Plakateid
laekus võistlusele 64, osa
võtsid 30 erinevat kooli. Eripreemia võitsid 9b klassi tütarlapsed Marlen Väli, Sus-

Mai keskel käisid riigikaitsesuuna õpilased 11. klassidest
kahepäevasel ekskursioonil
kaitseväe väeosades ning õppusel Kevadtorm 2009.
Pildil on Sander Laid, Marek Hendrikson, Ats Põdra,
Marko Vaht, nooremseersant
Kägo Pioneeripataljonist ning
12,7mm kaliibriga raskekuulipilduja Browning.

Madli-Maria Naulainen 29.05

30.05
30.05

Elle Jurkatam,
kunstiõpetaja

Kevadtorm 2009

Töötajad
Mai Rand
Raili Kaubi

Foto: Gert Lutter

anna Toplaan, Livia Matt ja
Triin Lõbus oma tööga "Tule siia, siin on hea".
Palju õnne!

Foto: Kärt Liekis (Kaitseväe Peastaap)

Taavi Tuisk,
riigikaitse õppesuuna õpetaja
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Teated
Segaansambel
Sa:rlaine
ja neidudekoor Neidis ootavad oma ridadesse uusi
lauljaid.
Huvilistel pöörduda Laine Lehto poole muusika vaheruumi 102 või võtta ühendust mob.53 43 91 83.
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Algklasside perepäev

Laine Lehto,
muusikaõpetaja

Lühidalt
Vee-elustikku uurimas
18. mail toimus 8. klasside valikaineprojekt „Vesi
– elukeskkonna kujundaja“
RMK Karjalasma puhkealal.
Osales 24 õpilast, kelle ülesandeks oli püüda ja määrata
tiigist veeorganisme, iseloomustada veekogu ja kirjeldada selle taimestikku, analüüsida tiigis olevat vett ning
võrrelda seda raba ja mereveega. Õpilaste koostatud
kokkuvõtetega saab tutvuda
3. juunil praktikakonverentsil aulas. Projekti läbiviimist
toetas KIK. Täname praktikal osalenud sõbralikku naaberkooli õpetajat Mart Mölderit!
Valikainete õpetajad:
Gerta ja Eneli

Sel nädalal esmaspäevast
reedeni on meie kooli tööõpetuse klass täitunud pillihuvilistest
pedagoogidest- tegemist on nimelt
kandlemeisterdamise kursusega, mida juhendab
meie tubli pillimeister Mart
Aardam.
Isiklikku kannelt meisterdab ka 1 matemaatika ja
1 eesti keele õpetaja, samuti mõned inimesed personalipoole pealt. Mitu osalejat on
ka väljaspoolt meie kooli.
Tegemist on enamjaolt 6või 7-keelelise väikekandlega,
mille ajalugu ulatub 3000 aasta taha. Viimased sajandid on
seda pilli mängitud enamjaolt
Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaa Euroopa-osas. Laagris
valmib pill nn. nulltsüklist, st.
puupakust lõpuni välja. Välimusel võib pillitegija rakendada oma fantaasiat, aga eeskuju võib võtta ka mitmetest
näidistest.
Ja ega siis midagi, tegijatele tööhoogu ning okas näppu!
Mai Rand,
kandlemeisterdaja

Trotsides ilma toimus
laupäeval 23. mail 1.-4. klasside perepäev. Eelmine suur
perepäev oli 6 aastat tagasi.
Algselt oli perepäev mõeldud vabaõhuüritusena, kuid
ilmataat tegi meile vembu – saatis meile vihmase ja
tuulise ilma. Hoolimata ilmatujudest oli kohal märkimisväärselt palju peresid.
Perepäevast osavõtjaid oli
sülelastest kuni vanaemade
ja vanaisadeni.
Perepäev algas võimlas
eelsoojendusega, mille viis
särtsakalt läbi Angela. Rüt-

Orienteerumine tervisepargis. Foto: Grete Pihl

mikas soojendusvõimlemine
tõi kõigile juba naeru näole. Peale soojendust suunduti peredega tervisemetsa
orienteeruma õpetaja Gabriel Sepa juhtimisel. Aitäh talle abi eest!
Päev jätkus kontserdiga kooli aulas. Esinesid kõik
mudilaskoorid: Aveke, AveSol, Ave-Sol-Bemoll. Silmarõõmu oma tantsudega
pakkusid 3.b, 2.a ja 2.b rahvatantsurühmad ning 3.a
peotantsijad. Esinesid veel
3.ab kunstigrupi ansambel
ja 3. klasside plokkflöödian-

sambel. Kontserdi lõpetas 3.
klasside ühine „Perekonnavalss“.
Täname kõiki õpetajaidjuhendajaid: Veiko ja Laine Lehto, Helle Rand, Merle Tustit, Mai Rand ja Kersti
Kirs.
Suur tänu kõikidele peredele, kes ühinesid meiega
perepäeval!
Loodame ,et järgmisel perepäeval on ilmataat meiega
sõbralikum.
Ene Riis,
perepäeva korraldaja

Ravimteede kogumise kampaania!
KG Tervis kuulutab välja ravimteede kogumise suvekampaania, mille eesmärgiks on leida ja selgitada
välja parimad teesegud, samuti pöörata tähelepanu
kõigile tasuta käes olevatele
stressimaandajatele taimede
näol. Ootame huvitavaid ja
omanäolisi teesegusid (näit.
KG stressimaandaja tee; KG
innovaatiline tee; KG klassirahu tee ; Takkise eriline teesegu jne).
Oluline on seega sobiv
teesegu viia kokku ka sobiva nimega.
Kampaania reeglid:

1. Osaleda võivad kõik
KG õpilased ja õpetajad nii
kollektiividena kui üksikisikuna.
2. Iga klass võib välja panna ühe teesegu (toniseeriva, rahustava, ergutava,
mäluparandava vm).
3. Teesegu esitada paberist või tekstiilist kotikeses.
Juurde panna selgitav tekst,
teesegu nime ja koostisosadega.
4. Teesegude juures hinnatakse oskuslikku ravimtaimede kooslust, pakendi
välimust, sobivat ja tabavat
nimetust.

5. Žürii valib parimad
välja septembri lõpus. Tööde esitamise lõpptähtaeg on
25.september 2009.
6. Parimad teesegud saavad auhinnad ja leiavad kasutamist!
NB! Selleks, et teesegud
oleksid ka tõeliselt head ja
täidaksid oma eesmärki, tutvu ka ravimtaimede korjamise, kuivatamise ja säilitamise
tingimustega, kasutades selleks nii raamatukogude kui
interneti abi.
Katrin Keso-Vares,
KG Tervis liige
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Noored ministrid katsetasid ametit:-)
Kuna ma Unicefi Sinise Nädala raames Kuressaare Linnavolikogus nii ägedalt
väitlesin, siis helistas mulle ühel reedesel reedel Marit
Tarkin, kes mulle need suurepärased teadmised, mis väitlemisest on sajandeid suust
suhu, kõrvast kõrva ja kõrvast suhu liikunud, üle andis. Kuna ta just hiljuti pälvis
aasta ema tiitli, arvasin, et ta
palub mul last hoidma minna, kuna tiitel ju ometigi käes
ning nüüd võib vabamalt võtta. Õnneks asjad nii dramaatilised ei olnudki. Nimelt palus aasta emps mult luba mu
telefoninumbri jagamiseks ja
seda Unicefi esindajale Urmo
Reitavile.
Viimane helistaski mulle esmaspäeval ning kutsus mind 20. mail Stenbocki majja peaminister Andrus
Ansipiga kohtuma projekti „Noored ministrid“ raames. Arvestades, kui „tihe“
tunniplaan mul praegu koolis on, nõustusin momentaalselt ning hakkasin peas genereerima neid kibedaid ja
agressiivseid küsimusi, millega Andrews Unzip-i pommitada. Elagu noorsoo kibestumus ja viha! (vihjates hukas
olemisele)
20. mai kell 12.47 jõudsin
Auna tänavale, kus asubki
Unicefi peakorter. Mind võeti seal väga sõbralikult vastu, pakuti limonaadi, kommi,

Pressikonverentsil seekord Stenbocki maja külalised, Fred Siimpoeg paremalt esimene:-)

küpsist ja muud näksimist.
Enne mind olid mõned noorukid juba kohal. Kokku sai
meid lõpuks 12. Nagu näha, siis rahvaarv oli oluliselt
väiksem kui eelnevatel kohtumistel, mis selle projekti raames on toimunud. Egotripp võiski alata!
Pärast tunni-pooleteisepikkust sõbrunemist, arutlemist aktuaalsetel teemadel
ja huumorit alustasime teed
Stenbocki maja suunas, mis
ei olnudki. Kohale jõudes tutvusime Toompea lossiga ja
selle ümbruskondse ajalooga. Üsna pea leidsimegi ennast piiksuvate masinate vahelt, mis peaksid ära hoidma
ohtlike esemete sisseviimist
Stenbocki majja, kuhu me ka
olime jõudnud. Peale piik-

suvaid masinaid viidi meid
pressiruumi, kus toimuvadki kõik pressi vastuvõtud ja
intervjuud (sinna, kus Ivar ja
Andrus kisklema läksid). Saime ise pulti istuda ja tähtsaid
grimasse teha. Egotripp käis
täiel jõul!
Meiega ühines Hille Hinsberg, kes oli väga sõbralik
ning kelle erialaks seal majas osutus kommunikatsioon,
mida ta ka adekvaatselt valdas. Ta pidigi, sest just tema
oli see, kes tegi meile teatavaks, et härra peaminister ei
ilmugi kohale, kuigi tal oli
ürituse vastu tohutu huvi.
Teatavasti on praegu Eesti
Vabariigi valitsuses väga groteskne olukord ning kes muu
seda normaliseerima peab
kui härra peaminister. Mõist-

sime ja asusime eksursioonile, sest Stenbocki maja on igati huvitav – vahet pole, kas
Andrusega või mitte.
Ekskursiooni käigus saime palju informatsiooni peaministri kohta, tutvuda suurepärase
Eesti Vabariigi
E-valitsusega, ülevaate peaministri kabinetist, lutsukommi, küsimustele vastuseid, istuda ministrite kohtadel, pilti
teha, infot, infot, infot.
See oli üks väga kasulik ja
erudeeriv reis. Ka ilma Andruseta, kellele soovin jõudu
ja jaksu! Aitäh Unicef, Marit, Urmo, Hendrik ja V. Orumets! Mina lõpetan...
... võite lilli tooma tulla.
Fred Siimpoeg, 12C ehk TSE –
Täna, Siin, Elleniga!

KG noortesaade Rendez-vous
Juba neljandat hooaega
on KG õpilastel võimalus
koostöös raadio Kadiga
läbi viia oma raadiosaadet, mis on eetris iga kuu
viimasel kolmapäeval kell
18.00.
Mis see randevuu siis õieti on? Kui kunagised humanitaarsuuna õpilased esimest
saadet tegema hakkasid, olime valiku ees – mis „maimukesele“ nimeks saab. Korraldasime omavahelise konkursi
ja ülekaalukalt võitis Birgit
Poopuu prantsusekeelne variant sõnast kohtumine – ren-

dez-vous. Saate “kõlli” laulsid sisse Erko Niit, Meriliis
Varilepp, Keete Viira. Saate
kokkupanemise põhimõte on
jäänud muutumatuks – meediakursuse jooksul käiakse läbi põhitõed, kuidas ühte või
teist tüüpi teksti koostatakse ja siis proovitakse see aasta
jooksul praktikas järele.
Kuidas saade tekib? Juhendajal on ainul üks soov –
saates peab olema rubriik KG
persoon ehk õpilane, vilistlane, õpetaja, kes on viimase kuu jooksul millegagi silma paistnud. Valiku teevad
aga saadet läbi viivad õpila-

sed ise. Samamoodi valib saatetiim ise ka oma teemad, millest rääkida: traditsiooniliseks
on kujunenud intervjuuring
Suure Teatriõhtu grand prix´i
võitjatega, jõulujutt 1. klassi
õpilastega, vestlused solistide
konkurssidel ilma teinud lauljatega, näitkes Kristel Aaslaid
(12f) oli sel kevadel üks kutsutumaid külalisi saates ja
loomulikult viimane, maikuu
saade on alati pühendatud
abituuriumile, nende klassijuhatajatele ja kõige-kõigematele tegijatele.
Miks teha raadiosaadet?
Vastus on lihtne – huvitav

on!! On võimalus ennast intervjueerijana proovile panna, uurida nii õpilaste kui ka
õpetajate arvamusi maailmas
toimuvast ja muidugi loeb ka
seltskond. KG humanitaarsuund on aga alati väga vahva
ja uuendusmeelne ning katsevalmis seltskond. Aitäh selleaastastele abiturientidele-saatejuhtidele – teiega oli põnev!
NB! Kolmapäeval kell
18.00 on eetris KG nooretsaade „Rendez-vous“, mis sedakorda räägib KG 31. lennust.
Merle Rekaya,
raadiosaadete juhendaja
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Inspira tunnustas tublimaid tegijaid
18.mail kell 18.00 kogunes Kuressaare Gümnaasiumi aulasse suur hulk
lapsi, noori ja lapsevanemaid, et osa saada KG Huvikool Inspira õppeaasta
lõpu kontsert -aktusest.
Esinesid
lauljad-tantsijad ja osakonnajuhatajad.
Kava sidus oma sõnaosava tekstiga kokku Ivar Piterskihh.
Lisaks silmailule oli kontsert-aktuse eesmärgiks ka
tunnustada tublimaid õpilasi ja juhendajad.
Esimest aastat anti õpilaste tunnustused välja
uue märkamisüsteemi järgi – Inspira tunnustab ehk
Inspira tähed. Anti välja 7
Kuldtähte, 34 Hõbetähte, 14
pronkstähte ja 32 Tähekest
(nimekiri kodulehel). Inspira parimaks juhendajaks valiti sel õppeaastal Pilvi Karu
ja parimaks ringijuhiks Raili Kaubi. Märgiti ära ka tant-

suosakonna kuraator Renate
Pihla tubli ja kohusetundlik
töö.
KG Huvikoolis Inspira
oli sellel õppeaastal 43 kooli ringi, 22 avatud ringi ja 9
aineringi. Ringidest võttis
õppeaasta kestel keskmiselt
osa 1100 õpilast, neid juhendas 25 ringijuhti. Oli hulgaliselt ka neid õpilasi, kes osales mitmes huviringis.
Igapäevase ringitegevuse kõrval on toimunud huvitavaid kontserte, võistlusi ja
muid üritusi. Muusikaosakond näitas ka sel aastal
oma headust ja tõi meile
suurel hulgal auhinnalisi
kohti. Heameel on, et vaatamata keerulistele aegadele
sai sellel aastal taas toimuma
KuresStaari lauluvõistlus ja
suvel toimub taas Sambafestival. Tore osakondadevahelin koostöö oli Saare maakonna Koolimoe üritusel ja
Stiilipäeval aurigas, kus oli

Foto: Kertu Saar

osalemas väga suur hulk
noori kogu linnast ja oma
panuse andsid meie mitme
osakonna juhatajad.
Me teame, et parima tulemuse annab alati meeskonnatöö, seetõttu kutsusin
omale appi tosinajagu tarku inimesi ja nii sai tänavu loodud Inspira Tarkade
klubi, mis annab nõu ja aitab suunata huvikooli arengut. Peagi valmib tänu sel-

lele seltskonnale ka Inspira
uus arengukava.
Tunnustan kõiki õpilasi,
keda kevadpäike ringist ära
ei meelitanud, lapsevanemaid kellel jagus järjekindlust oma laste suunamisel
ning ringijuhendajaid pühendumise eest. Soovin kõigile kaunist suve ja häid ringivalikuid uuel õppeaastal.
Tiia Leppik,
KG Huvikool Inspira direktriss

4B klassi õuesõppe päev Mändjalas
Esmaspäeval,
11.mail
käisime Mändjalas õuesõppe päeval. Saime olla värskes õhus. Ilm oli ilus, päike
paistis ning meri oli peaaegu peegelsile. Uurisime loodust, saime uusi teadmisi
erinevatest taime- ja loomaliikidest. Giid Anni jutustas,
kuidas oli näinud jäneseid,
kes käisid noorte pilliroovõrsetega maiustamas. Nägime kollaste õitega gmelini kilbirohtu, keda mujal
maailmas ei kasva kui ainult
Saaremaa liivaluidetel. Isegi samblad ja samblikud nägid ilusad välja! Oli huvitav
kuulata linnulaulu ning ära
arvata, kes laulis. Tundsime
ära rasvatihase, metsvindi ja
väikese lehelinnu. Rannast

eemal merel nägime paljusid
luikesid. Rannas saime ülesande - pidime leidma 4 erinevat Läänemere karpi. See
polnud üldse lihtne, ka sama liigi karbid nägid veidi
erinevad välja. Saime teada,
et ka rannas väikeste kivide
sees on erinevad kivistunud
olevused ja taimed. Oli huvitav neid ja putukaid luubiga vaadelda. Nägime ka 4
aastat tagasi põlenud metsatukka, mis oli nagu surnud,
ning rääkisime lõkke tegemise reeglitest.
Pärast õppekäiku pidasime piknikut ning grillisime viinereid. Meie väga lahe bussijuht aitas :-)
Oli tore päev - pani meid
looduse ja tema seaduste üle
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Foto: Grete Pihl

rohkem mõtlema ning tekkis
huvi nii putukatest kui lindudest-loomadest rohkem
teada saada.

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

Minni, Ingrid, Gerli,
Kati, Kristiina, Sanna,
Greete ja Carina 4B klassist

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

