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Lk. 2
Hamleti monoloogist, 
öpilasesindusest ja 
päkapikuootusest Lk. 3

Teeviidast ja Saare-
maa Miniteaduspäe-
vadest Lk. 4

Mis ühendab õpeta-
jaid ja basseini, õige 
vastuse leiad siit...

Juba sel reedel esindab Mairo Tänav Tänak Saare maakonda 
Pärnus vabariiklikul konkursil.Edu! 

Lühidalt

Juht tänab
Eesti keele aineko-

misjoni toreda teatri-
gala korraldamise eest; 
õpetaja Ruth Jasminit ja  
Sirje Kereme'd õpilaste hea-
ettevalmistamise eest Saare-
maa miniteaduspäevadeks!

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Eesti koolinoorte mälu-
mängumeistrivõistluste piir-
kondlik voor toimub 12.det-
sembril k. 12.00 Orissaare 
Gümnaasiumis. Osalevad 
4-liikmelised võistkonnad. 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Tänan küünlavalgusõh-
tul esinenud õpilasi ja nen-
de tublisid juhendajaid:  
Laine Lehto, Pilvi Karu, 
Merle Rekaya, Marit Tarkin, 
Heidi Truu ja Eve Tuisk. 

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Marko Kumm 9.12
Anu Rand 9.12*

Suur tänu Merle Rekaya-
le maakondliku luulekon-
kursi "Koidulauliku valgel" 
korraldamise eest! Ruth Jas-
minile, Heidi Truule, Eve 
Tuisule, Malle Tustitile õpi-
laste väga hea ettevalmistu-
se eest. Meie 20 esinejat olid 
väga heal tasemel! Palju õn-
ne kõigile võitjaile ja Mairo 
Tänav Tänakule edu vaba-
riiklikul konkursil! 

Järgmises Meie KGs 
analüüsib Triin Kand maa-
kodlikku luulekonkurssi,  
kommenteerib etteasteid, 
mõtiskleb luulest ja luulelu-
gemisest.

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna 

juhataja 

Konkursi „Koidulauliku valgel“ 
grand prix`i - Mairo Tänav Tänak
7. detsembril toimus KG 
raamatukogus hubane 
luulelugemise pärastlõu-
na. Konkursil osales 32 
noort üle Saaremaa. KG-d 
esindas 16 etlejat.

Parimaid esinejaid va-
lis välja žürii koosseisus Ur-
ve Aedma (KG raamatuko-
gu juhataja), Kalle Kadarik 
(Meie Maa küljendaja), Kris-
ta Lember (Saare maakon-
na rahvakultuuri spetsia-
list); Piret Rauk (Kuressaare 
Linnateatri juht). Kuresaa-
re Gümnaasiumist osalesid 
konkursil järgmised õpila-
sed:

Kristina Liiv 6. klass, 
eripreemia (juh Ruth Jas-
min); Sissel-Maria Mä-
gi 7. klass (juh Heidi Truu);  
Laura Oolup 8. klass, lau-
reaat (juh Eve Tuisk); Laura 
Saks 10. klass, laureaat (juh 
Marit Tarkin); Liis Sepp 10. 
kl (juh Marit Tarkin); Kle-
met Vaha 10. kl (juh Marit 
Tarkin); Mihkel Vendel 10. 
kl eripreemia (juh Marit Tar-
kin); Mari-Liis Sepp 10. kl 
(juh Eve Tuisk); Triinu Anja 
10. klass (juh Malle Tustit); 
Risto Paiste 11. kl (juh Ma-
rit Tarkin); Argo Sannik 11. 
kl (juh Marit Tarkin); Mairo 
Tänav Tänak 11. kl, grand 
prix (juh Marit Tarkin);  
Piret Spitsõn 12. kl, pree-
mia pakkutabamise eest (juh 
Eve Tuisk); Elis Ramst 12. 
kl (juh Eve Tuisk); Kristjan 

Tammepõld 12. kl (juh Eve 
Tuisk), Ivar Piterskihh 12. 
klass (juh Merle Rekaya).

Suur tänu konkurssi juh-
tinud Triin Perele ja parima-

tele abilistele Maria Neidra-
le ning Age Õunale.

Merle Rekaya, 
konkursi peakorraldaja
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Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Pooleliolevad üritused: 
öpilaskoosolek, KG Glämmi-
laat, Minifilmide festival.

2. Öpilasvahetus.
3. Plakatid, märgid, liik-

meskaardid

Otsused:

1. Öpilaskoosoleku vii-
mased viimistlused,

2. Glämmilaada plakat il-
mub kooli.

3. Minifilmi festivali ju-
hendiga tegeletakse.

5. Seoses öpilasvahetu-
sega, peame naaberkooliga 
koosoleku maha pidama.

6. Kallis koolirahvas, kel-
lel on vähegi mötteid, mis 
vöiks Minifilmi festivali fil-
miteemadeks olla, andke tea-
da ÖE liikmetele, kellel on 
küljes ÖE märk.

Mari-Liis, ÖE boss 
ö-luse propageerija

Päkapikuretk
1. detsembril käisid 

2. b, 2. c ja 4. b klass Noor-
te Huvikeskuse poolt korral-
datud päkapikuretkel. See 
retk oli väga vahva. Meile 
anti seal teha viis ülesannet. 
Me alustasime päkapikuret-
ke linna raamatukogu ees ja 
lõpetasime päevakeskuses. 
Igal lapsel pidi olema kaasas 
taskulamp, päkapikumüts ja 
riiete küljes pidi olema hel-
kur. Kõigile lastele anti ko-
hapeal ka päkapikupass. Iga 

laps pidi passile kirjutama 
oma nime ja retk võis alata. 
Ülesanded olid lihtsad. Esi-
meses ülesandes pidi leid-
ma ühe inimese, kellel pole 
helkurit ja selle talle andma. 
Teises ülesandes pidi jooks-
ma Rohelise Konna kohviku 
juurde ja üks laps kambast 
pidi kujutama mingisu-
gust elusolendit. Kolman-
das ülesandes pidi minema 
sepikoja juurde ja panema 
kokku vanasõnad. Neljan-

das ülesandes pidi tunnelist 
leidma tähed ja neist saama 
kokku ühe sõna, milleks oli 
kingikott. Viiendas pidi joo-
nistama kinnisilmi päkapi-
ku. Meie koolist oli seal ret-
kel kõige rohkem osavõtjaid, 
2. b ja 2. c klass said ka au-
hinnad. Mulle meeldis see 
retk.

Rahel Kirs 
2. c klass

Olla või mitte olla- see on küsimus

Shakespeare`i näitemän-
gu „Hamlet“ nimitegelase 
monoloogi põhjal koos-
tati 10. c kl kirjandustun-
nis mitmeid erinevaid näi-
temänge, loeti erinevates 
stiilides monoloogi ja too-
di välja häid mõtteid.

Oli komöödiat, draamat 
ja tragöödiat. Kõik näitlejad 
said enda osadega suurepä-
raselt hakkama. Kõigil osa 
peas, sai näha verd, pisaraid 
ja naerukilkeid. 

Komöödias kirjeldati 
koolitundi, mis kulgeb nae-
rurohkelt. Draamas sai näha 
verd, milleks kasutati toma-

tipastat. Mõrv toimus selle-
pärast, et ühte inimesse oli 
armunud kaks inimest, need 
kaks inimest läksid omava-
hel võitlusesse, neid tuli la-
hutama mõlema poolt ar-
mastatud inimene ja mis 
juhtus, see armastatud ini-
mene sai surma. Tragöödia 
läks väheke hullemini, seal 
said lõpuks kõik surma ning 
lõpuks tuli veel üks lavas-
tus, kus olid vaim ja Hamlet. 
Selles lavastuses ei rääkinud 
mitte näitlejad, vaid jutus-
taja kardina tagant ja see oli 
väga hästi koostatud, oli nä-
ha, et kõik oli läbi mõeldud.

Veel loeti Hamleti mo-
noloogi erinevates stiilides. 
Loeti tibidena, murdega ja 
hip-hopperina. See kukkus 
kõigil omamoodi ja naljakalt 
välja.

Toodi välja ka häid mõt-
teid. Näiteks: „Kas saab siis 
andeks see, kes püsib pa-
tus?“ või „ Kõne torgaku, 
ent mitte oda.“

See oli tervele klassile 
uus ja huvitav kogemus.

Geito Reek, 
kriitik-retsensent, 

10C

Palume teid osa võtta Lucia  
konkursi  üritusest

Neljapäeval, 10. det-
sembril  2009. Üritus algab 
kell 17.30 Kuressaare raeko-
jas Raegaleriis. Toimub koo-
lidevahelise Lucia valimine.

13. detsembril on Lucia 
päev.  Kutsume kõiki Luci 
apäeva rongkäiku,  mis algab 
kell 17.00  Kuressaare  raeko-
ja  eest ja kulgeb Ajamajja. 

Kell 17.15 toimub Aja-
maja I korrusel Lucia päe-
va kontsert.  Esitleme Luciat 
2009.  Esinevad Lucia kan-
didaadid. Väike kontsert tü-
tarlaste koorilt VOCALIISA. 
Kohtumiseni !

Korraldaja MTÜ Kures-
saare Raeühing.

Helle Rand, 
muusikaõpetaja

10. C kirjandustunnis avastati Shakespeare`i “Hamletit” ja lavastati Hamleti monoloogi, isegi Hamleti isa vaim oli kohal:-)

Teated
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David Vseviov loengut pidamas. 

Saaremaa Miniteaduspäevadest

27.-29. novembril toimu-
sid Saaremaa Ühisgümnaa-
siumis Saaremaa Minitea-
duspäevad.

 Saaremaa Minitea-
duspäevad on üleriigiline 
õpilaste teaduskonverents, 
mis pakub laias vanuse-
vahemikus noorteadlaste-
le võimalust oma senitehtut 
teistega jagada, tagasisidet 
saada, kogemusi vahetada 
ning uusi teadmisi oman-
dada. Miniteaduspäevadel 
osalevad suurte kogemuste-
ga teadustöötajad, kes soo-
vivad oma teadmisi noorte-
le edasi anda.

 27. novembril algas 
üritus  kell 13.00 osavõtja-

te registreerimisega, mille-
le jätkus miniteaduspäevade 
avamine ja õpilaste suulised 
ettekanded. Sellele järgnes 
professor David Vseviovi 
huvitav loeng. Loengust jäi 
hästi meelde professori soo-
vitus ajalootunnis silmad 
sulgeda ning lasta end mine-
vikust kanda.

Edasi toimus lõuna, et-
tekandestendise ülespanek 
ning jätkusid õpilaste suu-
lised ettekanded erinevatel  
teemadel. Päeva lõpus saadi 
tagasisidet superviisoritelt, 
toimus õhtusöök ning ühi-
selt mindi SÜG-i kabaree-
trupi etendust vaatama.

 Laupäeva algas kl 

9.00 hommikusöögiga. Eda-
si toimusid stendiettekanne-
te esitamised ja vaatamised, 
järgnesid õpilaste suulised 
ettekanded. Vahepeal toi-
musid ka mahlapausid. Pea-
le lõunasööki toimus väl-
jasõit töötubadesse Kaali 
Külakeskuses. Päeva lõpus 
saadi taaskord tagasisidet 
superviisoritelt. Sellele järg-
nes ääretult põnev teadus-
teatri etendus rohke tulevär-
giga. Peale õhtusööki toimus 
lõpetamine ning tublide tun-
nustamine. 

Võitjad ilmusid eelmises 
Meie KGs.

Kattre Adramees ja Martin 
Valge, 11D klass

Teeviidal tulevikuloori alla 
piilumas

Möödunud nädalal 3.-5.
detsembril toimus Tallinnas 
Eesti Näituste messikeskuses 
noorte infomess Teeviit ku-
hu traditsiooniliselt 11. klas-
sidega sõideti (ent kuhu ära 
eksis ka paar abiturienti, na-
gu näiteks allakirjutanu järgi 
näha). Teeviit on mess, mil-
le eesmärgiks on pakkuda 
võimalikult palju informat-
siooni õppimise, koolituse, 
täiend- ja ümberõppe või-
maluste, vaba aja veetmise, 
tööhõive ja kõige muu koh-
ta, mis puudutab tulevase 
elu planeerimist. Selle kõige 
vahele esinesid tuntud ja vä-
hemtuntud artistid, toimus 
palju huvitavaid loosimisi 
ja võistlusi, jagati kõikvõi-
malikke voldikuid, koolide 
sümboolikaga komme, pas-
takaid, õhupalle ja muud 
nänni. 

Ja eks seda, kas messil ja-
gatavast teabest ka kasu oli, 
näitab aeg, kuid kindlasti oli 
see hea variant meie hari-
dusmaastikuga tutvumiseks. 

Triin Kand, 
12C

Küünlavalgusõhtu kogub 
populaarsust

3. detsembril toimus KG 
aulas hooaja esimene Küün-
lavalgusõhtu luule ja lau-
luga. Esinesid Pilvi Karu ja 
Laine Lehto lauljad ning luu-
letusi lugesid Merle Rekaya, 
Eve Tuisu, Marit Tarkini ja 
Heidi Truu õpilased. 

Üritus oli hea prakti-
ka eelseisvaks Koidulauliku 
konkursiks ja lauljatele maa-
kondlikuks solistide konkur-
siks ning publikule silma-
iluks ja kõrvapaituseks. 

Miljöö oli armas ja soe. 
Publiku lemmiklauljaks va-
liti Kristiin Koppel ja lem-
miketlejaks Ivar Piterskihh.  
Rõõm ka tõdeda, et küünla-
valgusõhtud järk-järgult po-
pulaarsust võidavad. Eelmi-
sel aastal, kui see traditsioon 
taaselustati, oli esimesel kor-
ral kohal vaid käputäis pub-
likut, ent seekord oli saal vä-
ga kenasti täis. 

Järgmine Küünlavalgus-
õhtu luule ja lauluga toimub 
juba uuel aastal 21. jaanua-
ril. 

Triin Kand, 
12C

Lühidalt

Suure Teatriõhtu 2009 hea abiline
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Toimetaja Kersti Kirs

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)
Toimetaja Madli-Maria Naulainen

Korrektuur eesti keele osakond
Merle Rekaya

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Viis, neli, neli, neli, neli, neli, lõpuks ka üks
Igal teisipäeval kohtub 
rühm õpetajaid KG bassei-
nis, mitte niisama ükstei-
sest mööda ujudes, vaid 
ikka ülla eesmärgi nimel 
– terves kehas terve vaim. 
Ja see ei ole niisama suu-
soojaks öeldud. Päevad 
on vaimselt väsitavad ja 
on lausa hädavajalik enda 
füüsist tasakaalu viia. 

Ometigi oleks sellist ees-
märki väga raske ellu viia, 
kui meie koolis ei töötaks fü-
sioterapeut Kerstit, kes päe-
va lõpus basseinitäie õpeta-
jaid täiesti teise dimensiooni 
viib, aga nüüd lähemalt nii 
õpetajate kui õpetajate õpe-
taja arvamustest toimuva 
kohta. 

Mis/kes teid igal nädalal 
teisipäeval basseini tõm-
bab? 

Vapustav seltskond, vesi, 
saun, super-treener.  Piret

Võimalus pisut pinguta-
da oma lihaseid meeldivas 
seltskonnas vesises keskkon-
nas.Vesi on mulle alati meel-
dinud. Vees kaovad nädala 
jooksul kogunenud pinged, 
asemele tulevad head mõt-
ted ja mõnus enesetunne. 
Sirje Mehik

Kas õpetajad on aktiivsed 
tervisesportlased, põhjen-
dage lühidalt!

Suhteliselt pooleks tun-
dub mulle. Päris paljudel 
on oma tervisespordihuvid. 
Kes rulluisutab, kes teeb ke-
pikõndi, kes käib ujumas, 
kes niisama värskes õhus ja-
lutamas, kes tantsimas, kes 
seinal ronimas. Seega üsna 
aktiivsed:) Piret

Meie õpetajate hulgas on 
palju enese tervisest hooli-
vaid ja aktiivseid inimesi. 
Saan aru, et basseini lihtsalt 

kõigil ei ole võimalik sel kel-
laajal tulla. Sirje

Kui oluline on see, et või-
malus väikeseks füüsili-
seks koormuseks on koo-
lis?

Minu jaoks väga oluline. 
Ajugümnastikale suurepära-
ne vaheldus. Seda enam, et 
paljusid asju saab teha täitsa 
endale sobival ajal. Piret

Vesivõimlemine on üks 
parimaid asju KG-s. Sirje

Mis teile teisipäevase ve-
sivõimlemise juures meel-
dib?

Tore seltskond, positiivne 
meelestatus, saun. Super ene-
setunne peale trenni:) Piret 
 
Kuidas iseloomustate 
meie treenerit/õpetajat?  

Kui muidu päike ei pais-
ta, siis teisipäeviti kell kolm 
ikka:) Väga tore, energiline 
ja positiivne inimene. Ja ta 
jagab seda kõike meiega. Su-
per eeskuju:) Piret

Kersti on Saaremaa pa-
rim vesivõimlemise treener. 
Tema treeningud on häs-
ti üles ehitatud. Selgitused 
arusaadavad, sest teeb ise 
kogu aeg kaasa. Sirje 

Kersti naeratab meile, 
meie Kerstile ja kõigil on to-
re olla! Aitäh Sulle, Kersti!

Kersti Põder õpetajate ju-
hendamisest.

Minu arust on mul õpi-
lastega kõvasti vedanud. 
Nad on väga õpihimulised, 
teotahtelised, siirad ja alati 
rõõmsatujulised.Selliste sä-
rasilmadega on lausa lust 
koostööd teha. Mulle mõju-

vad  mu õpilased inspireeri-
valt.

Kas õpetajad vajavad pä-
rast tunde võimalust füü-
siliseks koormuseks?

Siililegi selge, et vajavad! 
Tore on see, et meie õpeta-
jad usinasti ka kasutavad 
olemasolevaid võimalusi. 
Arvan, et iga õpetaja teab, 
kui tähtis on hoida oma 
vaimset ja füüsilist tervist. 
Nii nagu vaimne tarkus ilma 
lugemata ja mõtisklemata ei 
jõua meie südamesse, täp-
selt samamoodi oleme sõltu-
vad ka füüsilisest pingutu-
sest. Me vajame seda ja meie 
keha nõuab seda, et normaa-
lselt funktsioneerida. Hoid-
ke seda, mis teil on. Tervis 
ei ole hulgikaup, mida võiks 
poeletilt osta, kui otsa saab.

loo pani kokku  Marit Tarkin

Vesivõimlemine on õpetajate hulgas väga populaarne, vahel on tunne, et kõik ei mahugi basseini ära:-)


