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Juht tänab
Suur tänu Mare Kiideri-

le ja õpetaja Merle Rekayale 
osalemise eest vabariiklikul 
lingvistikaolümpiaadil!

Marit Tarkin, 
eesti keele o/k juhataja

Lennukat sulge, armsad abituriendid!

24. aprillil toimub esimene rii-
gieksam - küpsuskirjand. Kir-
jand on tegelikult palju ena-
mat kui eksam, see on Teie 
lugu, see on Teie tiivasirutus 
enne äralendu, see on kokku-
võte seni õpitust ja unistus 
edaspidiseks. Inspiratsiooni 
ja põnevaid mõtteid!

Kuidas teemat valida?

Loe mitu korda läbi kõik 
10 teemat. Võta endale tee-
ma väljavalimiseks vähe-
malt pool tundi. Kui siis 
ka ei suuda otsustada, va-
li valdkond, mille kohta sul 
kõige enam mõtteid tekib. 
Kindlasti mõtle veel kord 
üle, kas oled teemast õiges-
ti aru saanud. Seejärel kirju-
ta üles kõik teemaga seon-
duvad mõtted. 

Kuidas kirjandit kirjutada?

Kõige olulisem on sisu. 
See on Sinu arvamus, Sinu 
maailmavaade, Sinu isiksus. 
Selleks, et see ka lugejale 
meeldiks, tasub meeles pi-
dada, et originaalsed mõt-
ted on alati teretulnud, kui 
need ei lähe vastuollu hea 
tava, positiivse ellusuhtumi-
se ning üldtuntud faktidega. 
Oma analüüsi toetamiseks 
kasuta (kirjanduslikke) näi-
teid, analüüsi ja võrdle neid 
ja jõua enda tõeni!

Kirjand on klassikali-
se range ülesehitusega töö. 
Tuleta enne eksamit meel-
de kirjandi ülesehituslikud 

komponendid: sissejuhatus, 
teemaarendus, kokkuvõte. 
Ülesehituse reeglitele vasta-
vus on oluline osa sinu eksa-
mipunktidest. 

Sisust vähem olulisem 
pole ka stiil. Sinu sõnava-
lik ja lausestus on need, 
mis näitavad, kui hästi sa 
emakeelt valdad. Pööra tä-
helepanu sõnakordustele, 
kasuta sünonüüme ning ku-
jundeid. Kindlasti kontrolli 
kas komad ja mõttekriipsud 
on õigel kohal. Kõige liht-
sam – kirjuta tekst, mis sul-
le meeldib ning mida on ka 
hindajal hea lugeda.

Rahu, ainult rahu!

Kõige olulisem on mitte 
paanikasse minna – kirjand 
on küll oluline, kuid kokku-
võttes ei määra see Su tule-
vikku. Naudi kirjandit! See 
on ilmselt ainukordne koge-
mus Sinu täiskasvanuks saa-
mise juures. Kunagi hiljem 
meenutad emakeeleeksamit 
kui toredat kogemust, mida 
enam läbi tegema ei pea;)

Marit Tarkin

Armsad abituriendid!
Kirjand – see on imeliht-

ne: tuleb ainult teada, milli-
sel teemal on teie teadmised 
kõige muljetavaldavamad; 
tuleb ainult osata väljendada 
oma arvamust, mõtet nende 
teadmiste kohta; tuleb ainult 

kirjutada kõik eelpool loetle-
tu loogiseks, tervikliku mõt-
tega arutlevaks looks. Nii-
siis, kirjand on imelihtne, te 
saate sellega kõik hakkama.

Merle Rekaya 

Kas kujutate ette, et mina 
eesti keele ja kirjanduse õpe-
tajana tulen teile laulmist või 
matemaatikat õpetama? Ega 
vist. Ma võin ju üheks tun-
niks teha põhjalikku eeltööd, 
kuid siiski ei saaks nii edu-
kalt hakkama kui matemaa-
tikud või muusikud. Põhjus 
lihtne - see pole minu maa-
ilm. Ma ei tunne seda vald-
konda piisavalt. Seega olek-
sin klassi ees ebakindel.

Samamoodi ei kujuta mi-
na ette, et kunstiinimene 
räägib lõpukirjandis haridu-
sest või reaalinimene spor-
dist. Erandeid loomulikult 
on. Aga kui üritate rääkida 
“asjast”, mida te tegelikult ei 
tunne, kumab see tekstist lä-
bi. Seega ma soovitan 24. ap-
rillil jääda ikka oma liistu-
de juurde ja kirjutada sellest, 
millest süda kõneleb. Kuula-
ke oma sisehäält ja näidake 
julgelt oma teadmisi! Inspi-
ratsiooni teile!

Eve Tuisk 

Eesti keele  osakond soovib 
kõigile eksamitulle astujaile 

loovust ja rahulikku meelt!

Tervisenädala õnnestu-
mise eest tänan oma abilisi, 
kolleege: Kristel Salumaad, 
Kaarin Peeti, Gabriel Sep-
pa, Endel Tustitit, Tiina Käe-
ni, Raili Kaubit, Tiiu  Smithi, 
Margarita Sikku, Sirje Kere-
med, Anneli Meistersoni!

Sirje Metsküll, 
KG Tervis juht

Suur tänu teile:
Raina Rääp - konkursi 

"Parim kirjutaja" läbiviimi-
se eest!

Eve Sepp - joonistus-
võistluse "Loeme ja joonista-
me" korraldamise eest!

Ülle Jasmin ja 2. B klassi 
õpilased - osalemise eest alg-
klasside taidluspäeval!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Tänud kogu koolipere 
nimel KG Tervis juhile Sirje 
Metsküllile ja tema abiliste-
le tervisnädala ürituste kor-
raldamise eest!

9a kl. õpilane Kristjan 
Kesküla saavutas Junior Ac-
hievement Eesti 2010 reklaa-
mivõistlusel III koha 7.-9.kl. 
vanuseastmes teemal "ZEN 
kõnekaart". Õnnitleme!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Palju õnne ansambel 
Sa:rlaine ja juhendaja Laine 
Lehto suurepärase tulemuse 
eest vabariigis!

KG juhtkond 

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Eha Põld 21.4
Endel Tustit 25.4*
Hilja Metsmaa 25.4
Inge Jalakas 25.4
Leili Võrel 27.4
Lea Rooda 28.4
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Öpilasesindus 
tegutseb...

Kuna kogu eelmine nä-
dal oli suunatud Minifilmi-
de festivali korraldamisele ja 
külalis-öpilasesinduste vas-
tuvötmisele, siis meie ainuke 
teadaanne on INFOVAHE-
TUND, mis toimub neljapäe-
val, 22. aprill kell 9.45 aulas. 
Räägime palju tarka juttu, ol-
ge kohal!

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

Tähelepanu, abituriendid!
Ärge unustage kandidee-

rimast Lennukirjandi kon-
kursil! Tähtaeg 24. mai! Kan-
dideerida võib vabalt valitud 
tööga! Täpsemalt lugege koo-
li kodulehelt või Meie KG nr.   
26, 31.03.10

Raamatuvahetus sel õp-
peaastal publiku tungival 
soovil veel üks kord!

Neljapäeval, 22. 04 10.45 
Talveaias. Vaadake kodu-
sed raamturiiulid üle ja võt-
ke kaasa teos, mis ootab uut 
omanikku! Tulge kohale! 

Marit Tarkin, 
eesti keele o/k juhataja 

Teated

Loenguprogramm sarjast 
"Külla tuleb rahvasaadik" 
II loeng

Kuressaare Gümnaasiu-
mis 26. aprillil, esmaspäeval 
algusega 14.00. Lektor: Mart 
Jüssi Teema: "Merest ja as-
jadest, mida sealt seest lei-
da on"

Loengule eelneb näitus 
"Päästke Läänemeri" Kures-
saare Gümnaasiumi raama-
tukogus 19-26. aprillil k.a.

Kõik huvilised on osale-
ma oodatud!

Alvi Rand 
KG vilistlane, EER Saare- 

ja Muhumaa piirkonna 
esinaine

Tagastage laenutatud raa-
matud!

Kutsun kõiki üle vaata-
ma ja tagastama enda nimele 
laenutatud õpikud ja muud 
trükised, mida te enam ei va-
ja. Edukat eksamiperioodi 
abiturientidele!

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Segaansambel Sa:rlaine vabariigi 
parimate hulgas   

Laupäeval, 17. aprillil Tallin-
nas Veskitammi Kultuurikes-
kuses aset leidnud üleriigili-
sel vokaalansamblite festivalil 
Veskitammi Lauluratas 2010 
kuulutati segaansamblite ka-
tegoorias parimaks KG huvi-
kooli Inspira segaansambel 
Sa:rlaine (juh.Laine Lehto). 

Žüriiliikmed tõstsid kol-
lektiivi tugevate külgedena 
esile suurepärast ansambli-
tunnetust, nüansirikast üht-
last vokaali ning ühtse ja 
harmoonilise terviku moo-
dustanud repertuaari.    

Juba 6.korda toimu-
nud lauluvõistlusel esinda-
sid Saaremaad veel naisan-
sambel Leedikiri (juh.Karin 
Pulk) ja segaansambel Cat-
VilMar (juh.Karin Pulk) Sal-
melt. Koju toodi ka üks žü-
rii eripreemiatest - parima 
aranžeeringu eest (E.Niit 
„Ööviiul“) pälvis eritunnus-
tuse Laine Lehto.  

Kokku osales festivalil 19 
kollektiivi, kes jagunesid 4 
kategooriasse: nais-, mees-, 
sega- ja eakate ansamblid, 
esindatud olid ka vene rah-

vusest vokaalgrupid. Iga an-
sambel esitas kolm erine-
va karakteriga laulu, millest 
üks pidi olema saateta.

Sellel aastal oli Veskitam-
mi Lauluratas seotud Tallin-
na Ülikooli (TLÜ) koolitus-
programmiga – kolmanda 
rahvusvahelise kraadiõppu-
rite konverentsiga Muusika-
kasvatus eile, täna homme 
(MEYTT 2010). Konverentsi 
ettekandeid laste hääleula-
tusest, musikaalsusest,  pil-
liõppe metoodikast, arvutist 
muusikas jm. said 16. april-
lil TLÜ Tallinna saalis soovi 
korral kuulata kõik festivali 
lauljad-pillimängijad. 

Esmakordselt oli festiva-
li žürii e. HTK (loe: Hea Tah-
te Kogu) töösse kaasatud ka 
rahvusvahelise konverent-
si üks peaettekandjaid - Dr. 
Stefanie Stadler Elmer Zü-
richi Ülikoolist (Šveits). Li-
saks temale töötasid žürii 
koosseisus veel Lydia Rahu-
la (esimees, Eesti Kooriühin-
gu mentor), Mati Tartu (Saue 
valla volikogu liige, EKE In-

seneride Meeskoori liige), 
Andres Laisk (Saue vallava-
nem) ning Olavi Meeles (Vi-
gala meeskvinteti juhendaja, 
osalenud kõigil Lauluratta 
festivalidel).  

Žürii selgitas lisaks pea-
auhinnale grand prix´le, mil-
le pälvis naisansambel Lju-
bava Tallinnast, välja võitjad 
igas kategoorias. Festivali 
laureaatideks kuulutati Tü-
ri naisansambel Naized, Tü-
ri meesansambel Avaja, ea-
kate ansambel Pihlamari 
Tallinnast ja segaansambel 
Sa:rlaine Kuressaarest.

Veskitammi Laulura-
tas 2010 sai teoks tänu Saue 
Vallavalitsusele, Veskitam-
mi Kultuurikeskusele, Tal-
linna Ülikoolile ja Harjumaa 
Omavalitsuste Liidule. Fes-
tivali sai reaalajas vaadelda 
ka üle kogu Eesti www.kul-
laauk.ee

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

KG Huvikool Inspira tantsu- ja spordiosakond kutsub rahvusvahelise tantsupäeva auks korraldatud

TANTSUKONTSERDILE
26. aprillil kell 18.00 Kuresaare Gümnaasiumi aulasse. Üles astuvad kõik tantsuosakonna õpilased!

Sissepääs prii.

Foto: Anne Oeselg
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KG I minifilmifestivali tu-
lemused: Karl Kipper 12c 
- eriti suurepäraliste rek-
laamklippide eest,  11a Üle-
aia preemia parimale filmile, 
Tauno Mihklepp 10b - Piip-
preemia parimale filminäitle-
jale, 11d/c Osalemise preemia, 
12b Kauatehtud preemia, ÖE-  
Suhete klaarimise preemia
Mõtteid korraldajatelt:

Iga algus on raske, aga 
nurgakivi on maha pandud.

Oli näha, et huvi on ole-
mas, aga filmide teostuses on 
arenguruumi. Filmi tegemine 
on suur ettevõtmine ja selleks 
võiks juba praegu järgmise 
aasta tarbeks materjali kogu-
ma hakata.

Korraldajad on õnneli-
kud ja loodavad, et järgmisel 
aastal on rohkem osalejaid ja 
pealtvaatajaid.
Mareli, Karl, Kätlin ja Anneli

Lühidalt10 C pidas kõnesid alkoholist...

Eelmisel nädalal möödu-
sid 3 meie eesti keele tundi 
kuulates klassikaaslaste kõ-
nesid alkoholi puudutavatel 
teemadel. Õpetaja Marit Tar-
kin palus igaühel ise valida, 
kas nad tahavad kirjutada 
alkoholi positiivsusest või 
negatiivsusest. Suurem ena-
mus kõneles alkoholi kahju-
likkusest.

Meie klassi mõtteid alko-
holist:

Alkoholiga puutume 
kokku me kõik, see mõjutab 
meid kõiki isegi siis, kui mõ-
ni meist seda ei pruugi. See 
on meie ümber kõikjal - gla-
muursest raputatud martii-
ni vodkast a-sotsiaalse sala-
viinani.

Eestlased ei oska juua!

Alkohol on tänapäeva 
noorte ja vanade üks pari-
maid sõpru vaba aja veetmi-
sel.

Alkohol ON tarkade ini-
meste jook!

Ka kaine peaga saab lõ-
bus olla!

Alkohol on nagu peale-
tükkiv sõber, kellest enam 
nii kergesti lahti ei saa.

Teie (noored) olete Eesti 
edasiviijad.

Alkoholism on nagu 
AIDS, see on ravimatu.

Alkohol on kallis. Mõ-
nikord tahaks minna poodi 
süüa ostma, aga ei saa, sest 
eelmisel õhtul kulus 63.- vii-
na ostmiseks.

Pea kõik noored on alus-
tanud oma aeglase eneseta-
puga.

Isad, need ägedad mehed, 
kes kõik laua ümber istu-
vad, treenivad noort, andes 
neile peolaua pealt õllevah-
tu juua. Kes ise ennast valit-
seda ei oska, kuidas võib see 
teist valitseda ja omaste eest 
tarvilikku hoolt kanda?

Juua tuleb kultuurselt.
Et mitte juua Eestit Eu-

roopas esimeseks, tuleks just 
meil, alaealistel ja kogene-
matutel noortel, end veidi 
tagasi hoida.

Usume ja loodame, et nii 
mõnegi panid need kõned 
mõtlema enda alkoholi tar-
bimise üle ning loodetavasti 
halbu harjumusi muutma. :)

Laura Laaster ja 
Stina Silluste, 

10C

Orgastiline artikkel arvamuslugu
Kui keegi saab maha fil-

miga, korraldatakse selle-
le test screening, et näha au-
dientsi reaktsiooni teosele, 
enne kui see laiema avalik-
kuse ette lastakse. Midagi 
sarnast leidis aset ka eelmi-
sel neljapäeval, kui toimus 
esimene KG Minifilmide fes-
tival. Antud juhul testiti pi-
gem festivali ennast kui fil-
me. Vastukaja on olnud 
positiivne, vähemalt korral-
dajad, ÖE, on endaga väga 
rahul. Ja pole põhjust mitte 

olla.  Oscar’ite tseremoonia 
vaatamise muudab taluta-
vaks õhtujuhi avamonoloog 
ja muud naljad, mis ta õhtu 
jooksul teeb. ÖE tagus oma 
filmi ja vaheklippidega sa-
ma rütmi ja tagus seda täp-
selt. Aitäh, oli talutav!

Kuna see oli mu esimene 
žüriikogemus, siis natuke ka 
sellest. Žürii peab olema na-
gu Mihkel Raud superstaari-
saates, mitte nagu Mihkel 
Raud selles teises laulusaa-
tes. Žürii peab olema nagu 

„Musta pori näkku“....palju 
roppe sõnu, mitte nagu „Si-
nine on sinu taevas“....palju 
muid sõnu. Žürii ei pea nä-
gema hullu vaeva, et sõnas-
tada mingeid mõttetuid eri-
preemiad, et kõik ikka mingi 
paberi saaksid. Žürii peab 
saama lubatud tee ja šoko-
laadi ning kui selle käigus 
kirjutatakse välja ka mõni 
asjalik diplom, on hästi läi-
nud.

Markus Sepp, 
staažikas žüriiliige

Ülekaalukalt valis klass parimaks kõnelejaks Priit Salongi. Foto: Laura Laaster

Mida on vaja teada evakuat-
sioonist

1. Kui koolimajas kõlab 
tuletõrjesireen, siis tuleb olla 
valmis evakuatsiooniks. Õpe-
taja loeb õpilased üle ja sulgeb 
kõik klassiruumi aknad.

2. Kui peale pausi kõlab 
uus, pikk helisignaal, on te-
gemist evakuatsiooniga ning 
õpetaja viib õpilased kiires-
ti, kuid rahulikult koolimajast 
välja staadionile, kasutades 
lähimat evakuatsiooniteed. 

3. Klassiruumide uksi ei 
lukustata. Õpetajad, kellel 
häire hetkel tundi ei olnud, 
evakueeruvad korruse tühje-
nemisel viimastena, sulgedes 
koridoride aknad ning kont-
rollides kõik ruumid täienda-
valt üle. 

4. Evakueeruvad kõik koo-
limajas viibijad. Mitte mingil 
juhul ei tohi juba evakueeru-
nud inimesed koolimajja ta-
gasi pöörduda !

5. Staadionile rivistumisel 
järgida põhimõtet, et jooksu-
raja õppekorpusepoolses ot-
sas asuvad algklassid, siis põ-
hikool, siis gümnaasium ja 
personal.

6. Õpilaste ülelugemise 
tulemustest teavitavad õpeta-
jad võimalikult kiiresti grupi-
juhte, kes koos osakonnajuha-
tajatega edastavad info kooli 
direktorile.

7. Peale evakuatsiooni jät-
kub töö vastavalt tunniplaa-
nile. Loenduse-alase lisainfo 
leiad õpetajate toa stendilt.

Külli Mänd, haldusjuht 
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Asutati 
Kuukiviklubi!

Sel õppeaastal on teo-
sammul tegevust alustanud 
Kuukiviklubi. Klubi enda 
ametlik avamine on lük-
kunud küll kevadesse, ent 
aasta jooksul on koolimajas 
kasvanud klubiliikmete-ki-
viomanike arv ja vaikselt on 
valminud põhikiri. Nüüd 
ootab kõik vaid ametlikku 
vormistust. 
Kuukiviklubi esimene ava-
lik ülesastumine leiab aset 
sel neljapäeval 20.00 ja on 
pühendet abituuriumile, 
kes laupäeval küpsuskir-
jandit kirjutama asub. 

Kiviklubikad loodavad 
enda pisukese etteastega 
süstida noortesse sulesep-
padesse paraja annuse ene-
sekindlust ja head tuju. Pea-
me teile pöialt! Kohtume 
neljapäeval 20.00 KG aulas 
Kuukiviklubi esimesel eten-
dusel "Kõik, mida me tee-
me, on läbinisti seaduslik".

Väljavõte klubi põhikir-
jast:

Kõik kuukivilased või 
kivi-kuulased või kivikad, 
kuukad, kuu-kivikad, ki-
viklubikad, kuuklubikad, 
kulbikivikad, kuupkivikad, 
on täieõiguslikud Eesti Va-
bariigi kodanikud, olene-
mata sellest, et vahel tundu-
vad nad tõesti, nagu oleks 
nad kividega kuult kukku-
nud.

Kuul on kõik lubatud.

Klubi põhieesmärgid:  

1. Teha mittemillest-
ki kunsti. 2. Teha kunstist 
kunsti. 3. Kultuurselt edas-
tada kuukivikultuuri.

Muud eesmärgid: 

1. Kuumori tegemine. 2. 
Enda eksponeerimine.

Liikmete õigused: 1. 
Osaleda kuukivikate koos-
olekutel 2. Esindada kivi-
kaid kuul, maal ja ka Ees-
tis. 3. Arvamust avaldada. 
4. Vaikida. 5. Kuul kola-
da. 6. Ehitada loodesuunda 
koopa.

Niisiis Kuukivikad ootavad 
kõiki huvilisi neljapäeval 

20.00 KG aulasse!

Marit Tarkin 

Tervisenädal lõppes. Koolist 
narkoaineid ei leitud.
Järjekordne tervisenädal on 
möödas, see aga ei tähenda, 
et tervisele enam tähelepanu 
ei tule pöörata. Tervist eden-
davas koolis tehakse kõik ter-
vise heaks.
Täname  õpilasi, kes aktiiv-
selt osalesid üritustel, võist-
lustel!

Esmaspäeval  toimus 
igaaastane esmaabivikto-
riin, mille küsimused koos-
tas kooli meedik Margari-
ta Sikk.. Osalesid 18 klassi 
võistkonnad.  Iga vanuse-
grupi võitja võistkond esin-
dab kkooli maakonna võist-
lusel 7. mail.

Tulemused:

4.-6. klasside seas  I koht 
5 b kl (Sandra Teras, Bir-
git Vinn, Anna Maria Lest) 
II koht 4 b kl. (Mari Tiitson, 
Karoline Malk ja Artur), III 
koht 6 a kl. (Siret Mägi, Han-
na-Liis Mitt, Kätlin Mägi). 
Järgnesid 4 a klass, 6b klass  
ja 5a klass.

7.- 8. klasside seas I  koht 
8a kl. (Birgit Verbitski, Ka-
ti Vahter, Hanna Lena Kes-
küla), II koht 8 b kl. (Kertu 
Laasmaa, Marleen Kubits, 
Siim Pildre), III koht 7 b 
kl. (Marek Kesküll, Trevor 
Ling), 4.koht 7 a klass.

9.-12. klasside arvestuses 
I koht 11 b klass ( Kadi Ilm-
järv, Rutt Tarus), II koht 11 
d klass (Riina Kuusk, Katre 
Adramees, Martin Valge), III 
koht 12 b klass ( Alan Väli, 
Meelis Linde,Martin Linde), 
4. koht 11 c, 5. koht 9 b klass, 
5. koht 9 a klass, 6. koht 10 b 
klass, 7. koht 10a klass.

Teine suur ülekoolili-
ne võistlus oli võistkondlik 
kõrgushüppevõistlus, kus 
liideti kokku 2 tütarlapse ja 
2 noormehe tulemused. Sel-
le võistluse paremusjärjestus 
oli selline: 4.-6. klasside gru-
pis I koht 6 a klass tulemuse-
ga 510 cm (Annabel Tanila, 
Diana Kasesalu, Mario Stern, 
Hendry Viirmäe), II koht 6 b 
klass 480 cm (Loore Pihlas, 
Marie Erlenbach, Laur Me-

risalu, Madis Pajussaar), III 
koht 4 a klass 445 cm (Daigi 
Lest, Agnes Paju, Sven-Mih-
kel Lember, Hendrik Lille-
mets), 4. koht 4 b klass 425 
cm, 5.koht 5 b klass 385 cm 
ja 6.koht 5 a klass 225 cm.

7.- 9.klassidde grupis I 
koht 9 b klass 570 cm (Gris-
ti Adrat, Kristi Sink, Mihkel 
Aavik, Kevin Kaljumäe), II 
koht 8 b klass 565 cm ( Hee-
lika Aavik, Tairica Taavita, 
Priit Aavik, Silver Ringvee), 
III koht 7 b klass 545 cm (Lii-
sel Nelis, Hedi Kereme, Jo-
han Vahter, Tomek Lõuk), 
4.koht 9 a klass 430 cm, 5. 
koht 7 a klass 240 cm.

10.-12. klasside seas I 
koht 12 b klass 630 cm (Kert-
tu Kilumets, Age Õun, Jar-
mo Varik, Meelis Linde), II 
koht 11 a klass 615 cm (Mee-
ri Lonn, Karen Tuul, Mai-
ro Tänav-Tänak, Tanel Tõ-
ru), III koht 11 c klass 580 cm 
(Keidi Saks, Merily Kermik, 
Risto Ülem, Kunnar Kokk) , 
4. koht 10 a klass 540 cm.

Teisipäeval said noore-
mad õpilased  kuulda ter-
viseteemalistest uurimis-
töödest. Tänud teile Kätriin 
Tamm, Birgit Verbitski, Rutt 
Tarus ja Triin Vaga 

Kooli esmaabiringi õpila-
sed olid õpetaja Kaarin Peedi 
juhendamisel ette valmista-
nud huvitavaid pilte esma-
abi andmisest, mida vahe-
tundidel said kõik õpilased 
näha ja loodetavasti sealt ka 
kasulikku õppida.

Kolmapäeval õpetas klas-
sijuhatajatundides esmaseid 
elustamisvõtteid meie ühek-
sandate klasside õpilastele 
kooli meedik Margarita..

Samal päeval toimusid 
8-ndikele ja 10-ndikele loen-
gud narkoainetest. Krimi-
naalpolitseinik Veigo Vä-
li rääkis kurbadest näidetest 
elus, millest ja milleni või-
vad viia uimastid. Igati ka-
sulik teada ja õppust võtta. 
Koos politseinikuga saabu-
sid koolimajja ka nn. nar-

kokoerad.  Nad tegid kooli-
majas väga põhjaliku, ligi 2 
tunnise ringkäigu. Meie õn-
neks midagi kahtlast nad ei 
leidnud. Tore!

Ainuke võistlus, mis toi-
tis, oli hommikueine valmis-
tamise võistlus. Peab tun-
nistama, et kõik valminud 
eined olid ääretult maitsvad, 
žürii töö tegi see väga ras-
keks. 

Lõpuks siiski sai pare-
musjärjestus selline:

4.-6. kl  seas I koht 6 a 
klass (Blanche Siirak, Johan-
na Maripuu, Lisette Jõema), 
II koht 6 b klass (Siiri Sünd, 
Loore Kuris, Greta Virves), 
III koht 4b klass (Carmen 
Verhovit`s, Triin Lõhmus, 
Kadi Riin Kanemägi), järg-
nesid 4a klass – eripreemia 
parima C vitamiini pommi 
eest ja 6a klassi noormehed  
(Kert Mandel, Rait Kangur, 
Mario Stern) – eripreemia  
parima   meeskonna eest. 

7.-8.  klasside grupis oli 
vaid 2 võistkonda. Parimaks 
osutus 8 a klass (Aili Allas, 
Birgit Verbitski )

9.-10. klasside eripreemia 
Grant Priks omanikeks sai 
võistkond KAA.AN (Kaarin 
Peet, Anneli Meisterson), 

I kohale tuli 9a klass  
(Grete Püvi, Merili Põldema, 
Kristiina Avik), II koht  10 b 
klass ja III koht 9b klass .

Nädala õnnestumisele ai-
tasid kaasa meie kooli õpila-
sed, suur tänu teile! Aga sa-
muti ka õpetajad, kolleegid.

Tänud kuuluvad meie 
klassijuhatajatele,  söökla 
rahvale, aineõpetajatele ja 
medpersonalile, KG Tervis 
liikmetele. 

 Parimate autasustamine 
neljapäeval, 22. aprillil kell 
9.45 aulas.

 Ilusat kevadet kõigile ja 
hoidke oma südant !

Sirje Metsküll, KG 
Tervisenädala peakorraldaja
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Projektigrupi õpilased Tallinnas
Selleaastane Archimedese 
aastakonverents toimus 16.-
17. aprillil Tallinnas Tallinna 
Reaalkoolis. Üritus toimus 
juba 6. korda ning osavõtjaid 
oli väga palju ja erinevatest 
koolidest. 

Konverentsil tulid ette-
kandmisele noorte endi tea-
duslikud uurimused, mis 
selle aasta jooksul tehtud ja 
suuremat kiitust pälvinud. 
Töid sai kuulata kahes eri-
nevas grupis: Naturalia et 
Realia (loodus- ja reaalai-
ned) ja Humanora et Socia-
lia (humanitaar- ja sotsiaal-
ained).  Ette kandsid oma 

töö ka Kuressaare Gümnaa-
siumi õpilased Henek Tom-
son, kelle töö rääkis tuule-
energiast ja Kairi Sepp, kelle 
töö rääkis omadussõnadest 
Lääne-Eesti ajalehtede rek-
laamides.  Edasi läks päev 
Vabaduse platsi all asuvas 
AHHAA keskuses, kus esi-
nes Marseille'i Ülikooli ma-
terjalikeemia spetsialist pro-
fessor Philippe Knauth. 
Teine päev algas plenaarses-
siooniga, mille jooksul said 
osalejad kuulda veidi arhe-
loogiast, loomaökoloogiast 
ja füüsikast. Päeva teisel 
poolel kandsid oma töid ette 

õpilased ise, kelle hulgas oli 
ka Saaremaa Ühisgümnaa-
siumi õpilane Robi-Jürgen 
Algo, kelle töö rääkis herila-
sämblikust ja tema sissetun-
gist Eestisse. Päev läks edasi 
2010. a õpilaste teadustööde 
riikliku konkursi parimate 
autasustamisega ja piduliku 
lõunasöögiga. Ürituse prog-
rammile panid lõpu külas-
tused erinevatesse Tallinna 
teadusasutustesse ehk rän-
nakud Tallinna teadusmaas-
tikul.

Saarlased olid konkur-
sil väga võidukad, põhikoo-
li astmes tulid Saaremaale 

KGlased nii uurivad kui on edukad äriilmas! 
14. aprillil Tartus toimunud 
üleriigilisel keskkonnaalaste 
uurimistööde konkursi finaa-
lis osalesid ka KG 5 õpilast: 
Romet Algo VIb; Holger Kilu-
mets XIc; Kätriin Tamm XIc; 
Andry-Sten Tõru XIc ja Anni 
Kadakas XIId klassist. 

Huvi keskkonnaalas-
te tööde vastu on jätkuvalt 
suur. Sellel aastal osales kon-
kursil 33 tööd 17 koolist. 

Konkursi finaalüritus toi-
mus Tartus Haridusminis-
teeriumi saalis, kus kutsu-
tud õpilased pidid kaitsma 
oma töid PowerPointi esit-
luse abil 5-10 minutit ning 
olema valmis vastama tööd 
puudutavatele küsimustele. 

Nii gümnaaiumi kui ka 
põhikooli õpilasi oli finaali 
kutsutud 11. 

Meie koolist olid edukad 
6b klassi noormees Romet 
Algo uurimistööga teemal: 
“Turvas maavarana Eestis 
(Turbatootmine Saaremaal 
– OÜ Turbatööd Saaremaa, 
Putla turbaraba näitel)”, 
kes saavutas oma vanusast-
mes 4. koha (juhendajad olid 
Sirje Kereme, Arvo Pihlas). 
Kätriin Tamm 11.c klassist 
uurimistööga teemal: “Ui-
mastite kahjulikkus inimese 
tervisele ja perekonnasuhe-
tele” saavutas gümnaasiu-
mi astmes 5. koha (juhenda-
jad doktor Antti Liiv ja Sirje 
Kereme).

Kõik õpilased said pree-
miaks raamatuid ning ka 
diplomid. 3.-5. juunil 2010 
korraldatakse koostöös Sa-
gadi looduskooliga laager 
konkursist osavõtjatele õpi-
lastele.

Hästi läks meie kooli õpi-
lastel ka üleriigilise õpila-
suurimuste konkursil “Uue 
meedia võimalused õpi-
keskkonna parandamisel”, 
kus Taavi Meier (XIId) ja Rii-
na Kuusk (XId), kui parima-
te uurimuste autorid tutvus-
tasid oma töid 15. aprillil, 
Põltsamaa Ühisgümnaasiu-
mis toimunud õpilaskonve-
rentsil “Meedia ja uuriv õp-
pija”. 

Konkursi eesmärk oli är-
gitada õpilasi pakkuma väl-
ja originaalseid ja huvita-
vaid ideid, kuidas kasutada 
uue meedia võimalusi õppe-
töö ja koolielu elavdamiseks 
ning õpilaste ja õpetajate va-
helise suhtluse parandami-
seks. Konkursile oodati töid 
eeskätt 10.-12. klasside õpi-
lastelt. 

Taavi Meier oli kutsutud 
esinema oma uurimustöö-
ga, mille teemaks oli: “MSN 
Messenger programm, selle 
kasutamine ning keel” 

Riina töö teema oli “In-
teraktiivsete vahendite ka-
sutamine koolis: Kuressaare 
Gümnaasiumi näitel”. 

Võistlustöid hindas kol-
meliikmeline žürii, kuhu 
kuulusid Tartu Ülikooli Aja-
kirjanduse ja Kommunikat-
siooni Instituudi eksperdina 
Ragne Kõuts, Haridusminis-
teeriumi eksperdina Siiri Le-
pasaar ja Tiigrihüppe Siht-
asutuse eksperdina Helja 
Kirber.
Samuti tuli KG-sse jälle mitu 
“Päikest”, ehk meie kooli 
võistkonnad olid edukad äri-
ideede konkursil "Saaremaa 
päike 2010"

Juba teist aastat osalesid 
meie kooli võistkonnad kon-
kursil „Saaremaa päike“.

Saaremaa Ettevõtjate Liit 
(SEL) koostöös Saaremaa Et-
tevõtluse Edendamise SA 
(SEES) äriideede konkurss 
on mõeldud õpilastele, kes 
õpivad Saare maakonnas 
gümnaasiumis või põhikoo-
lijärgses kutseõppes ja ei ole 
vanemad kui 20 aastased. 

Selle konkursi eesmärk 
on tekitada noorte seas huvi 
Saaremaa majanduse aren-
guperspektiivide vastu, är-
gitada õppureid olema loo-
vad ja ettevõtlikud ning 
tahtma ja julgema võtta vas-
tutust ettevõtjana

Eelmisel aastal tuli meie 
kooli kaks peavõitu ning 
kaks eripreemiat, sellel aas-
tal läks meie õpilastel jällegi 
väga hästi. 

Peaauhinna 4000 kroo-
ni sai võistkond "Konets": 
Magnus Kolk, Geito Reek, 
Priit Salong, Roland Valge-
lin. Nende ideeks oli RiideS-
puu ehk riidepuu,mis on eel-
nevalt voodrisse õmmeldud 
ning ei ärata teistes tähele-
panu ega endas ebamuga-
vust. Odav,riskivaba,lihtne. 

Peaauhinna 3000 kroo-
ni pälvis Argo Sannik, kel-
le ideeks oli Arensburgi Ke-
raamika. 

Eriauhinna Arensburgi 
ja Saarte Turismiarendus-
keskuse poolt pälvisid Ka-
rin Köster, Kadi Mägi, Ker-
li Reinart ja Elin Ligi (sama 
võistkond pälvis tunnustust 
samal konkursil ka eelmi-
sel aastal) Sellel aastal võis-
teldi ideega luua minigol-
fiväljak, kus on Saaremaa 
tuntumatest kohtadest (nt. 
loss,Kaali järv,Angla tuuli-
kud) mudelid,takistused või 
dekoratsioonid. 

Kuressaare Gümnaa-
siumist osales kokku kuus 
võistkonda, seega olime iga-
ti edukad. Võisteldi kahes 
voorus.

Kõik eelpool nimetatud 
õpilased olid väga tublid 
ning väärivad tunnustust. 
Tänud Teile!

Sirje Kereme, 
Teadusmaa juht

üks esimene, üks teine ja ka 
üks kolmas koht. Meie koo-
list võtsid üritusest osa Triin 
Vaga, Kätriin Tamm, Mar-
tin Valge, Kattre Adramees, 
Cäroly Saksakulm, Kerttu 
Olesk, Liina Rüütel, Kristii-
na Ader, Ann Aedmäe, An-
ni Kadakas, Reelika Kask, 
Henri Kunstmann, Reet Sa-
lumaa, Jana Smidt, Taavi So-
nets, Johanna Toplaan, An-
gelika Usin ja õpetaja Sirje 
Kereme.

Kerttu Olesk, 
11C
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Improteater tuleb KG-sse!
29.aprillil KG aulas ja 

30.aprillil Kuressaare Lin-
nateatris võib lavalaudadel 
näha midagi enneolematult 
põnevat – Eesti Improteat-
ri etendust „IMPROgress“, 
milles lööb kaasa ka meie 
kooli 24. lennu vilistlane ja 
mullu TÜ Viljandi Kultuu-
riakadeemia  lõpetanud  va-
bakutseline näitleja Maarika 
Mesipuu.

Mida on improteater en-
dast kujutab?

Improteater eeldab se-
da, et näitlajad, kes lavale 
astuvad,on valmis kõigeks, 
igasugusteks ootamatusteks. 
Kui stseen algab, ei tea keegi 
,kuhu see välja viib, mis on 
lahendus. 

Alguse sai improteater 
Ameerikast 1940ndatel, kus 
selle suuna eestvedajaks oli 
Viola Spolin.

Improteatris ei ole tru-
pil kuigi palju enne etendust 
kokku lepitud. On vaid mõ-
ned reeglid, mille piires te-
gutsetakse.

Kas antud etenduses 
"IMPROgress" on eelne-
valt paika pandud kesk-
ne teema või kujuneb kõik 
kohapeal improvisatsioo-
ni käigus?

Meil ei ole konkreet-
set teemat, kõik sünnib ko-
hapeal ja publiku kaasabil. 
Nii juhtubki see, et meil on 
küll ühine pealkiri etendus-
tel, kuid iga kord on etendu-
sel publiku ees sündiv täies-
ti erinev.

Kas selline tundmatus ko-
has vette hüppamine on 
sinu meelest kergem või 
raskem kui päheõpitud 
teksti etendada?

Kui meile selline pak-
kumine tehti, et hakata te-
gelema improteatriga, siis 

ma kahtlesin endas, kas ma 
saan sellise asjaga hakkama. 
Kindlasti on üks näitlejate 
õudusunenägude top kol-
me kuuluv unenägu see, kus 
peab minema lavale, aga ei 
tea, mis etendus on, mida te-
gema või rääkima peab. Esi-
algu tundus, et improteater 
ongi sellise unenäo reaalne 
kehastus.

Siis aga hakkasin tutvu-
ma improteatri põhimõte-
tega, mis avasid mulle uue 
maailma. Üks nendest on 
see, et impros ei ole vaja en-
nast karistada, mõelda, et 
ma tegin halvasti ja oleks ik-
ka pidanud teisiti ja paremi-
ni. Kui traditsioonilises teat-
rietenduses unustad repliigi 
ütlemata või teed mõne muu 
eksimuse, siis on küll halb 
tunne ja piinlik kaasnäitleja-
te ees, et olen neid alt veda-
nud.

Samas on kindlalt sel-
geks õpitud ja sissemängi-
tud lavalugu kergem esitada 
vast seepärast, et närvipinge 
enne etendust on väiksem. 
Meie koolitaja impro alal-
Jarmo Hyttinen Soomest, 
rääkis meile, et kuigi te-
ma on improteatriga tegele-
nud juba aastakümneid, on 
tal enne etendust ikka ala-
ti peas mõtted, et miks ma 
ometi panen ennast jälle siia 
olukorda, kus ma ei tea, mis 
juhtub, mis saab. Kuid siis 
kui etendus läheb käima ja 
hiljem, kui on läbi, on hea ol-
la ja rahulolutunne.

Noore näitleja jaoks on 
kindlasti raske end mille-
gagi pikemaks ajaks sidu-
da, kui kauaks end Imp-
roteatri ridadesse ette 
kujutad ja kas sul on pea-
le selle veel praegu eten-
dusi käsil?

Ma tõesti ei tea, kui pikk 
saab olema minu teenistus-

käik improteatris, see ole-
neb kõik sellest, mis tulevi-
kul minu jaoks varuks on. 
Praegu ma tean, et mulle vä-
ga meeldib meie improtrupi 
seltskond ja, et see viis teat-
rit teha arendab mind. Het-
kel mängin ma veel Rakvere 
teatri kahes lavastuses: „Elu 
ja kuidas sellega toime tul-
la“ ja „Pipi Pikksukk“,  Uga-
la teatris teen kaasa lavastu-
ses  „Nii nagu taevas“.  

Tartu Uue Teatri all män-
gime veel oma diplomila-
vastust „THEISED“ ja Va-
naBaskini Teatris mängin 
lavastuses „Kihluspidu“.

Suvi viib mind taas Rak-
verre, kus hakkan mängima 
suvelavastuses „Torm“.

Kumb on olla lihtsam, kas 
kutseline või vabakutseli-
ne näitleja?

Kuidas kellelegi sobib. 
Vabakutselisusega on nii, et  
see on kas valiku või parata-
matuse küsimus. Minu jaoks 
on see hetkel see viimane. 
Mina  soovin hetkel küll, et 
mul oleks koduteater ja siis 
selle kõrvalt saaksin vali-
da, kus veel tööd teha. Prae-
gu töötan üle Eesti ja õiget 
kodu pole nagu endal ka.  
 
Kui raske seda eesmärki 
saavutada oli, kooli sisse 
saamine ja kogu õppeprot-
sess?

Raske oli küll ja see võttis 
aega. Teatrikooli sissesaami-
sega oli nii, et jõudsin vahe-
peal endale esimese kõrgha-
riduse omandada(õppisin 
noorsootööd) ja siis alles 
sain hakata näitlejaks õp-
pima. Koolis oli mul tunne, 
et mida aeg edasi, seda ker-
gemaks läks. Ilmselt hakka-
sin õpitu mõjul endale jär-
jest rohkem jalgu alla saama 
ja enesekindlus kasvas koos 
sellega.

Mida soovitaksid julgustu-
seks noortele abiturienti-
dele, kel lavakooli mineku 
soov mõttes?

Kui on tunne, et peab mi-
nema, siis peabki minema. 
Jutumehi on pärast palju, 
kes räägivad, et oh ma taht-
sin ka näitlejaks saada, la-
vakasse minna. Ja kui juba 
seal oled, siis ei maksa mit-
te midagi karta või häbene-
da, võtta kõike seal toimuvat 
tõsiselt. See, kuidas näitle-
jaks pürgija suhtub antud 
ülesannetesse ja kui tõsiselt 
ta nende täitmisesse suhtub, 
see loeb väga palju.

Milline õpilane sa olid?

Ma olin selline õpilane, 
kellel oli kogu aeg palju te-
gemist ja lisategevusi. Laul-
sin, näitlesin, tegin bändi 
ja püüdsin häid hindeid ka 
saada ja enamasti ikka sain 
ka. 

Kirjandil sain 85 punk-
ti. Olen oma klassijuhataja-
le Maritile väga tänulik. Te-
ma aitas mul valmistuda 
etlemiskonkurssideks ja pä-
rast ka teatrikooli sisseastu-
miseks. Õppisin temalt palju 
nii mitmeski mõttes.

Räägitakse, et gümnaasiu-
miaeg on üks lahedamaid 
aegu elust - kuidas sinu 
omaga oli? 

See oli lahe küll. Põhi-
mõtteliselt hakkasin ju sel-
lest ajast omaette elama. 
Käisin küll nädalavahetus-
tel kodus, aga ikkagi tund-
sin siis, et saan sellega seo-
ses täiskasvanumaks. Sain 
hakata aktiivselt tegelema 
sellega, mis huvi pakkus: 
näitlemine ja muusika, palju 
uusi inimesi ja kool ise oli la-
he, tundsin, et olen õiges ko-
has.

Triin Kand, 
12C

Meie KG, 21. aprill 2010
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Meeldejääv kohtumine lastekirjanikuga
Peale viiendat tundi oo-

tas meid linna raamatuko-
gus kohtumine lastekirjanik 
Ilmar Tomuskiga. Ürituse 
alguses rääkis Ilmar Tomusk 
,kui vana ta on, kuidas sün-
disid tema raamatud ja pa-
jatas enda nooruspõlvest 
mõningaid  lugusid. Saime  
teada, et kui ta laps oli, siis 
talle meeldis osta saia, limo-
naadi ja jäätist. Taskuraha 
teenimiseks kirjutas ta väi-
kesi naljalugusid ajakirjale 
Pikker. Kui teised Tomuski 
klassivennad tahtsid saada 
autoremontijaks või kosmo-
naudiks, siis I. Tomusk tah-
tis saada Pipiks.  See oli oo-
tamatu ja naljakas, sest kõik, 
kes saalis olid, arvasid,  et I. 
Tomusk tahtis saada kirjani-
kuks. Oli väga huvitav kuu-
lata, kuidas kirjaniku lood 
sündisid. Tomuski esimene 
lastelugu oli ühest väikesest 
poisipõnnist Vollist, kes pani 
uuele videomakile moosi sis-
se. Sõnameister luges meile 
ka mõne tema enda kirjuta-
tud loo. Kõige vahvam lugu 

oli see, kui Volli tegi poola 
diivanile vanaisa vana puss-
noaga augud sisse. Kui I. To-
muski lugusid lugeda, saab 
aru, et  sulekuningas kirju-
tab mõnusa huumoriga. Te-
gelikult on ta hariduselt ees-
ti keele ja kirjanduse õpetaja, 
viimased kaksteist aastat on 
ta olnud keeleinspektsioo-

ni peadirektor. Varsti ilmub 
I. Tomuskil uus raamat, mis 
tundus ka üsna humoorikas. 
Kui kirjanik  seda tutvustas, 
siis tuli kohe tahtmine teada, 
mis edasi saab. Igatahes mi-
na ootan kindlasti seda raa-
matut. I. Tomuski järgmine 
lasteraamat on ühest pere-
puhkusest, mis ei tulnud just 

nõnda välja, kui oodatud oli. 
Igatahes minule meeldis see 
üritus ja ma ootan põnevu-
sega Ilmar Tomuski uut raa-
matut ja loodan, et ta kirju-
tab kindlasti neid juurde. 

Kateriine Püüa, 
4B klass

Kohtumine kirjanikuga oli põnev ja meeldejääv! Foto: erakogu

AIESEC - hüppelaud noortele! 
Tulevane tudeng? Ülikooli-
plaanid juba tehtud? Oled 
mõelnud, mida peale ha-
kata oma vaba ajaga, et tu-
dengielu ikka meeldejääv 
oleks?

Paljud äsja ülikooli astu-
nud rebased avastavad üht-
äkki, et neil on gümnaasiu-
miga võrreldes tunduvalt 
rohkem vaba aega, sest loen-
gute ja seminaride süsteem 
on tunduvalt paindlikum 
kui varasemast sisseharju-
nud koolikord. Ülikooli kõr-
valt saab ühineda erinevate 
korporatsioonide, seltside, 
klubide ja huviringidega. 
Alati on võimalus osa võtta 
mõnest treeningust või min-
na tööle... või teha seda kõi-
ke mõistlikus mahus ja ühi-
neda AIESECiga.

AIESEC on rahvusvahe-
line tudengiorganisatsioon, 
mis tegeleb noorte arenda-
misega läbi juhtimis- ja rah-

vusvahelise kogemuse. AIE-
SEC on esindatud rohkem 
kui sajas riigis ja tuhan-
des ülikoolis üle terve maa-
ilma. Igal aastal korraldab 
AIESEC üle 350 konverent-
si; mitmed tuhanded noored 
saavad juhtimiskogemuse 
ja võimaluse osaleda välis-
praktikaprogrammis. 

AIESECi põhitegevuseks 
on pakkuda noorele perso-
naalset ja mitmekesist aren-
gukeskonda, mille hulka 
kuulub ka rahvusvaheline 
õpikeskkond- elu praktika-
vahetusprogrammis, välis-
maised konverentsid ja juh-
timiskogemuse saamine. 
Suureks lisaväärtuseks on 
kogemus töötada tiimis, kat-
setada endale sobivaid te-
gevusvaldkondi, leida uusi 
sõpru ja tuttavad ning vee-
ta ka lõbusalt aega - peod 
ja ühisüritused ehk fun & 
party!

Sõna AIESEC pärineb 
prantsuse keelest AIESECi 
algusaastatest, kui tege-
mist oli majandustudengi-
te ühendusega- Association 
Internationale des Étudiants 
en Sciences Économiques 
et Commerciales. Tänapäe-
val seda lühendit aga enam 
ei kasutata, sest AIESEC ei 
hõlma enam ammu vaid 
majandustudengeid - siia 
koonduvad väga erinevad 
üliõpilased- alates matemaa-
tikutest ja lõpetades kas või 
teoloogidega- igaüks leiab 
just sobiva valdkonna enda 
jaoks. Ei pea olema just hü-
peraktivist - tähtis on olla 
vaid ambitsioonikas, teotah-
teline ning vastutustundlik- 
see ühendabki kõiki aieseca-
reid.

„AIESEC viib tudengi 
konkurentsieelisega töötu-
rule!“( Helen ja Taavi, AIE-
SEC Tartust). Nii tunnevad 

AIESECi liikmed ise, ning 
sellele on ka reaalne tõestus: 
suur hulk AIESECi vilistlasi 
on tänaseks edukad ettevõt-
jad. Näiteks Põltsamaa Fe-
lix juhi Anti Orava, Koger ja 
Partnerid juhi Andres Pär-
loja kui ka Internetiärimees 
Peep Laja stardipakuks on 
olnud just AIESEC.

Live the AIESEC expe-
rience! Vaata lisaks praktika-
le.org

Info edastas: 
Kerttu Olesk, 11C

Meie KG, 21. aprill 2010
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„Mönus oli!“ ehk kolme kooli ÖE-d said kokku
Eelmine nädal oli Öpila-

sesinduse jaoks küllaltki si-
sutihe. Nimelt neljapäeva-
ne Minifilmide festival ning 
reedel-laupäeval külastasid 
Saaremaad Kohila Gümnaa-
siumi (samuti KG) ning Vil-
jandi Paalalinna Gümnaasiu-
mi (VPG) öpilasesindused.

Alustuseks olid kooli-
de tutvustused, millele järg-
nes kooli ekskursioon. Peab 
märkima, et KG on üpriski 
keerulise ehitusplaaniga köi-
gile vöörastele isikutele, mis 
ajas meie külalised koha-
ti segadusse. Köige oodatu-
mad külastuskohad olid tal-
veaed ning (t)uba 239. Peale 
ülevaatlikku ringkäiku hak-
kasid toimuma hea/halva 
ja öige/vale diskussioonid, 
mille tulemusena saadi tea-

da, et öiget vastust polegi 
olemas; tutvumismäng vöi 
siiski nimede mäng, mille 
käigus tekkis nii mönigi se-
gadus enda nime tagasisaa-
misega; mälutreening, mille 
käigus kujutletav kast täi-
tus huvitavate mitte-reaalse-
te esemetega; näitemängud, 
kus lövi sünnitas, Eesti Ener-
gia lendas öhku ning töötud 
inimesed said pika puuga. 
Samuti ei jäänud vaatamata 
meie ÖE reklaamklipid, mis 
olid loodud Minifilmide fes-
tivali tarbeks ning ÖE kuri-
kuulus seebikas, mis näitab 
meie töelist palet. Positiiv-
seks uudiseks tuli välja, et 
ka Kohila tegeleb reklaami-
de/filmilöikude tegemisega. 
Kuna järgmise päeva linna-
ekskursiooni aeg oli piira-

tud, siis otsustasime liiku-
da linna poole ning näidata 
öhtust linnaelu, mis ei olnud 
küll mitte nii väga soojavöi-
tu, kuid siiski mönusa öhk-
konnaga.

Järgmine päev algas ÖE 
pöhimääruse olemasolu/va-
jalikkuse/eesmärgi arutami-
sega, mis töi välja nii plussid 
kui ka miinused sellel tee-
mal. Nimelt ei pidanud me 
vajalikuks igapäeva-tege-
miste juures kasutada pöhi-
määrust, kust peab pidevalt 
sörmega järge hoidma. Siiski 
piirab pöhimäärus meie te-
gevusi ning paneb paika ees-
märgid. Peale suurt arutelu 
näitasime mandri-inimes-
tele, kuidas Saarel tehakse 
fashionshow’d, millele nad 
kahjuks jääda ei saanud. Sa-

LOOK KOOL 2010 parimad moeloojad
17. aprillil toimus Kuressaare 
Kultuurikeskuses kaheksas 
Saare maakonna koolinoor-
te moeloome konkurss LOOK 
KOOL 2010.

Konkursil osales 40 kol-
lektsiooni maakonna 9-st 
koolist - Kuressaare Güm-
naasium, Saaremaa Ühis-
gümnaasium, Kuressaare 
Vanalinna Kool, Kihelkon-
na Põhikool, Kuressaare Põ-
hikool, Salme Põhikool, As-
te Põhikool, Leisi Keskkool, 
Kuressaare Ametikool

TULEMUSED:

Grand Prix KIRKE, autor 
Teele Koel, Saaremaa Ühis-
gümnaasium

Vanem vanuseaste I koht 
SAMOVAR, autor Taavi 
Turk, Kuressaare Ametikool 
II koht REEBUS, autor Lau-
ra Saks, Kuressaare Güm-
naasium III koht FOLINEN, 
autor Riine Rander, Saare-

maa Ühisgümnaasium
Keskmine vanuseas-

te I koht KIRAMU; autorid 
Miina Eliise Udeküll, Kris-
tin Kurvits; Kihelkonna Põ-
hikool II koht ŠOKK, au-
torid Liisi Kippak, Maarja 
Toplaan; Kuressaare Güm-
naasium III koht TOILE 
DE JEAN, idee autor Kätlin 
Nõgu, kaasautorid Johanna 
Suurhans, Lilian Truu, An-
li Luup, Kätlin Nõgu, Tai-
rica Taavita, Heelika Aavik 
; Kuressaare Gümnaasium

Noorem vanuseaste I 
koht ALICE IMEDEMAAL; 
autorid Victoria Käesel, Me-
ril Kallasmaa; Saaremaa 
Ühisgümnaasium II koht SI-
NISE SÄRGI UUS ELU; au-
tor Eliise Tiidussalu; Ku-
ressaare Vanalinna Kool III 
koht TEKSAPLIKSID; au-
torid Karolin Kärm, Liis 
Kubits; Kuressaare Güm-
naasium.

Eripreemiad

Parimad naismodellid 
- Kadri Raudsepp, Tairica 
Taavita.

Parimad meesmodellid - 
Sander Õun, Mihkel Vendel, 
Klemet Vaha.

Tervikliku stiili preemia 
- ALICE IMEDEMAAL; au-
torid Victoria Käesel, Meril 
Kallasmaa; Saaremaa Ühis-
gümnaasium

Lillekoja eripreemia + 
Fantaasiapreemia + pa-
rim „moejoonis“ - FLEU-
RS POUR VOUS, MON 
CHER; Merlyn Leiman (idee 
autor),Grete Riisik,Liisa 
Kanemägi,Eveli Rohi; Leisi 
Keskkool.

Ehtepreemia – FHOSE, 
autor Silja Mägi; Kuressaare 
Gümnaasium.

Soengupreemia - I AM 
ALL OVER IT ; autorid An-
na Afanasjeva, Liisa Allik; 

Saaremaa Ühisgümnaasium
Käsitööpreemia – VIN-

TAGRAPH; autorid Agne 
Vaher, Linda Lapp; Kures-
saare Gümnaasium.

Huumoripreemia -  
UNST KUULUB RAHVA-
LE!; autor Siiri Kaseorg; Ku-
ressaare Gümnaasium.

Aksessuaaripreemia – KI-
RAMU; autorid Miina Eliise 
Udeküll, Kristin Kurvits; Ki-
helkonna Põhikool.

Detailipreemia (vöö) – 
UNKNOWN; autor Estella 
Avik; Kuressaare Gümnaa-
sium.

Parimad moejoonis – 
ŠOKK; autor Maarja Top-
laan; Kuressaare Gümnaa-
sium.

Hipi look – WOLA, autor 
Jane Kaju, Kuressaare Güm-
naasium.

Raili Kaubi, 
suurürituse korraldaja

muti külastasime Kuressaa-
re piiskopilinnust ning jalu-
tasime lossivallidel.

Kahte päeva kokkuvöt-
tes jäi kölama möte, et selli-
seid üritusi peab tihedami-
ni organiseerima, sest tuleb 
igati kasuks vaadata, kuidas 
tegutsevad teised täiesti eri-
kohtades tegutsevad ÖE-d. 
Ning täiesti kindlalt ei jää 
see kolme kooli ÖE-de koh-
tumine viimaseks.

Loomulikult meie külali-
sed ka söid nende kahe päe-
va jooksul ning siinkohal tä-
namegi Tiiu Smidti, söökla 
juhatajat, kes oli meile suu-
reks abiks.

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija
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