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Juht tänab
Tänud KG Tervis juhile Sirje Metsküllile ja tema
abilistele 2010. a Eesti Punase Risti Saaremaa Seltsi ja KG
ühise esmaabivõistluse korralduse ja läbiviimise eest!
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Lk. 2

Õuesõppe viimased
huvitavad loodusmatkad

Lk. 3

See on KG! ehk Ivari
ja Linda kontsert kuuvalguses lummas

Lk. 4-7

Õppeaasta parimad
tegijad lõpetavad
aasta Pärlipäeval

4. kl näiteringi juhte Reet
Välissoni ja Sirje Mehikut
meeleoluka etenduse "Vaeslaps ja talutütar" eest.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Tänan Helle Randa ja
Pilvi Karu väikeste laste
muusikaringide kevadkontserdi korraldamise eest.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Öpilasesindus
tegutseb...
Päevakord:

1. Kooli löpp
2. Kolmandike öölaager
3. ÖE tömbab otsad
kokku
Otsused:

1. Kooli viimane päev
löppeb piduliku aktusega ning peale seda saab
suu magusaks ÖE poolt
küpsetatud pannkookide
ja vahvlitega. Veetke viimane koolipäev mönusalt
koos söprade maiustades!
2. Arutasime kolmandike öölaagri läbiviimist.
3. ÖE aasta kokkuvöte
on 26. mail.
Mari-Liis Sepp, ÖE boss
ö(e)-luse propageerija

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad
Merle Tustit
Tiina Käen
Johannes Kaju

19.5
22.5
25.5

Laupäeval, 15. mail toimus X klassi astujatele innovaatilise õppimise päev. Räägiti hiina keele õppimisest ja
selle kasulikkusest, tutvustati uusi õppevahendeid, testiti oma teadmisi koolist ja soovijad said sooritada ka sisseastumistesti või proovida kiikingut. Pildil: Taavi Sonets ja Karl Kristjan Raik tutvustavad robootikakonkursi võitnud
patareisorteerijat. Foto: Maidu Varik

KG Huvikool Inspira

õppeaasta lõpuaktus
25. mail kell 17.00
Kuressaare Gümnaasiumi aulas

Teeme kokkuvõtte aastast, anname välja selle aasta Tähekesed ja teeme
teatavaks parimatest parimad ringijuhid.
Ootame kõiki juhendajaid, õpilasi ja lapsevanemaid!
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Kuu tegijad
Ansambel Sa:rlaine - I
koht üleriigilisel konkursil
"Veskitammi Lauluratas 2010"
segaansamblite kategoorias
Laine Lehto – õpilaste väga hea juhendamise eest üleriigilisel konkursil "Veskitammi Lauluratas 2010"
Minni Meisterson (8a) –
grand prix nooremas vanuseastmes maakondlikul vendade
Liivide luulekonkursil ja kooli
väärika esindamise eest vabariiklikul Vendade Liivide konkursil
Kristjan Kesküla (9a) – III
koht 7.-9. klassi vanuseastmes
Junior Achievement reklaamivõistlusel 2010 (ZEN kõnekaart - Omadega ikka ja alati tasuta)
Romet Algo (6b) – IV koht
üleriigilisel
keskonnaalaste
uurimistööde konkursil (Teema: „Turvas maavarana Eestis")
Sirje Kereme – õpilaste väga hea juhendamise eest üleriigilistel konkurssidel. Projektisuuna korraldatud ürituste
sari "Vesi" juhendaja.
Sirje Metsküll – KG tervisenädala 2010 ürituste korraldamise ja propageerimise eest
Kuressaare Gümnaasiumi 33a teatriansambel – üleriigilisel festivalil “Kooliteater
2010” väärika osalemise eest
Karl Kristjan Raik, Taavi Sonets ja Siim Hiieväli – I
koht üleriigilisel gümnaasiumidevahelisel robootikakonkursil „Intelligentne mehhatroonikasüsteem“ (Patareide
sorteerija)
Olle Arak – õpilaste väga
hea juhendamise eest üleriigilisel robootikakonkursil „Intelligentne mehhatroonikasüsteem“
Taavi Meier (12d) – II
preemia üleriigilisel õpilasuurimuste konkursil “Uue meedia võimalused õpikeskkonna
parandamisel”
Riina Kuusk (11d) – II
preemia üleriigilisel õpilasuurimuste konkursil “Uue meedia võimalused õpikeskkonna parandamisel” II preemia.
(Teema „Interaktiivsete vahendite kasutamine koolis Kuressaare gümnaasiumi näitel)
Eesti keele ok ja Urve
Aedma – ülekoolilise raamatuvahetuse korraldamise eest
Karl Kipper – kooli I minifilmidefestivali korraldamise eest
KG ÖE – kooli I minifilmidefestivali ja ülekoolilise raamatuvahetuse ja lasteraamatupäeva korraldamise eest
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Kuidas 10c Sõrves õuesõppel käis

Foto: Liis Sepp

Neljapäeval, 13. mail oli meie
klassil õuesõppepäev. Kella
üheksaks kogunesime kooli
ette ja asusime kahe bussiga
Sõrve teele.

Esimene peatus oli Salmel, kus meiega liitus giid
Anni Filippov. Uurisime
kohta, kust arheoloogid alles
eelmisel aastal muinaslaeva
välja kaevasid. Kõik, kes enda kotist erinevatel põhjustel toitu ei leidnud, said selle
vea kohalikus poes parandatud. Kahjuks ei omanud
sealne kaubandusvõrk ainult meie klassi jaoks piisavalt Coca-colat, millest Siim
lõpuni päriselt ei toibunud.
Edasi sõitsime juba otse
Sõrve poolsaarele. Teel nägime bussiaknast paljude
maakodusid ja nii mõndagi
vanaema. Algatuseks nägime Kaugatoma pangal lademetes kivistisi, mis on pärit
ajast, kui Eesti asus veel umbes seal, kus praegu Austraalia. Sealsamas kõrval käisime ka Lõo loopealsel.
Giid Anni rääkis meile huvitavaid lugusid Kreeka laevast, mida saime näha kahjuks ainult pildilt,
kuna enam ei ole merel sellest palju järgi jäänud. Kuulsime, kuidas vanasti kohalikud mehed piirivalvurite
eest udu ja pimeda katte all
laevale hiilisid, et sealt endale majapidamisse kõike

tarvilikku vedada. Samuti naljakaid lugusid sellest,
kuidas ühed kohalikud teisi ninapidi vedasid ja vaatepildist, mis olevat avanenud siis, kui seesama laev
end kindlustuspettuse tarvis
päästmatult karile rammida
üritas.
Teel Sõrve sääre tippu
nägime palju erakordset.
Näiteks haruldast ja kaitsealust musta toonekurge,
mida paljud ornitoloogidki
näinud ei ole. Samuti kahte merikotkast, kes ka haruldaste lindude hulka kuuluvad. Pika otsimise peale
silmasime lõpuks ka mitut
rästikut ja nastikut, kes peaaegu päris Sõrve tipus päikese käes lebasid. Püramiid
akakapsas, mis on haruldane ja ainult Sõrves kasvav
taim, jõudis Siimu kõrvadesse otsekohe dünamiit hapukapsana.
Üks huvitav koht oli ka
teise maailmasõja aegne Stebeli pataljon, mis oli Nõukogude vägede poolt ehitatud
vaenlase eest peitu jäämiseks künka sisse. Kõrvalseisev vaatlustorn oli nägi aga
pettuseks välja nagu tuuleveski. Kahjuks on aga pataljon üleni vee all ja sinna sisse ei pääse. Kirjelduste järgi
olevat see aga ülimalt uhke
ja oma aja kohta väga kõva
sõna. Sõja-ajast nägime ka

tankitõrjeliini, mis kujutas
endast
mitmekilomeetrist
pisikeste kivist püramiidide
rida risti üle maa ühest rannast teiseni.
Sääre paargu oli küll kinni, kuid tuletorni ümbruses
ja Sõrve kõige kaugemal tipul jalutasime üle poole tunni. Seal nägid mõned meist
surnud rebast. Puhus kõva
tuul ja udu tõttu ei paistnud
tuletorni tippki, kuid sellest hoolimata said Magnus
ja Roland teha mõned meeleolukad rannapildid, samal
ajal kui teised kapuutse pähe tõmbasid.
Tagasiteel peatusime võluallika juures. Sealse legendi kohaselt pidavat allikaveega pesemine lahendama
kõik
nägemisprobleemid.
Pudelitesse koguti ka joogivett, mis maitses väga hea.
Sensitiivi poolt kindlaks tehtud energiat taastav koht andis eluvaimu tagasi ka pika
sõiduga uniseks jäänutele.
Tahame meeldiva päeva eest tänada giid Anni Filippovit, Renate Pihli, Anu
Metsniitu, ja Gerta Nurka,
tänu kellele oli meil võimalik selline väljasõit planeerida.
Piret Salumäe,
10C õuesõppija
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Linda ja Ivari kontsert Kuu Paiste serenaadid
Kuupaiste
serenaadi
"järelhüüe"
Tsau ma õnnitlen Teid sa
sattusid neljapäeval saali
kus Ivar ja Linda sirutasid käsi jalgu maani
hetkel mil nende hääled
kosmose su hinge maalisid
ja nagu fotosüntees kui
esinejad lavale astusid
kõigi kuulajate meeled
õitsele puhkesid
tähtedena särasid
kes on kes? kes on kes?
no öelge mulle palun kes
Kuu ilmad ikka jälle igatpidi
Kuu ilmad seinast seina segamini
Kuu ilmad eksid ennustades ilma
Kuu ilmad ja jälle oled endast ilma

Niisuguste sõnadega kõlasidki neljapäeva õhtul
meie kooli aulas Ivar Piterskihhi ja Linda Lapi esituses
lood, mille sõnad on Ivari ja
muusika Linda looming. Tegu oli Ivari kolmanda ja viimase Systiku sarja üritusega, mille pealkiri oli seekord
Kuu Paiste Serenaadid.
Kohe kontserdi alguses

lubas Ivar, et kui kuu taevas
ei ole, siis saab see järgneva
poolteise tunni jooksul sinna
manatud. Peaaegu iga lugu,
luuletus või asi, millele täpset nimetust ei leitud, rääkis
kuust. Pooleteise tunni jooksul lammutas Linda klaveri
laiali ja pani selle jälle kokku. Juttu oli lisaks maakera kaaslasele ka maailmaparandajatest, egoistidest, ööst,
laest, Ivari habemest, surnud linnast ja paljust muustki. Mõnele loole andsid rüt-

mi ka trummid, mida lõi
Klemet Vaha. Lisaloona kõlas muidugi ka „See on KG“,
millest pool aastat tagasi sai
alguse kontserdi idee, mida
nüüd kuulda sai.
Kontserdi lõpus olid nii
mõnelgi saalisviibijal pisarad silmas, kõik olid lummatud. Sõnadest kirjeldamaks
seda emotsiooni jääb aga
siiani ilmselt väheks.
Piret Salumäe,
10C

on kes?
kes on parim?
Okupeerivad
va

kindlalt

nad

samm

lasam-

mu haawal ja loomingust
ei paranegi iial haawad
kui kaunis laul ja luule
su pantwangi haarab
siis lunarahana aplausi
kaasa saawad
Nende jaoks kahjuks aeg
ei peatu ja mis siin parata
kui ükskord on nii seatud
et Linda ja Ivar on meie
ühine püüd
näed nüüd, wõimas hüüd
ei mingi müüt
et peatub aeg kui lawal
on Kosmopoliit
ja hea tuju lõige on nende
emotsiooni rüüs
tema koloriitne tämber
wõimas hääl
ei sellist teist leia terwe
maailma pääl
ja sääl ta läeb
ei tea kas näeb neid weeltahaks kuulata ...
Igavesti Teie

Fotod: Kertu Saar

Anneli Meisterson, kellel
endal ei olnud sõnu ja võttis
need laenuks Ivarilt
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2010. aasta Pärlipäev - väärikas aasta lõpp
Tervitan ja õnnitlen esmalt kõiki pärlipäevalisi.
Meie traditsioonilisele tublide tegijate tunnustamisele on seegi kord kutsutud
erinevate tegevusvaldkondade tublimad. Hea on midagi hästi osata, tunnustamisväärne on teada. Eriliselt
väärt on oskus luua olemasoleva ja õpitu pinnalt uusi

lahendusi, leiutada midagi
kasulikku. Hinnatav on olla
elamuste pakkujaks teistele,
olgu siis kunstides või spordis. Te olete oma saavutustega teinud heameelt oma
vanematele, head nime iseendale. Olete rõõmu valmistanud oma õpetajatele, head
nime teinud oma koolile, ka
saarlastele ja Saaremaale.

Tänane Pärlipäev on tänu meie kooli poolt teile selle aasta tubliduse eest. Soovin kõigile osalistele sisukat
ja huvitavat päeva. Soovin,
et indu ja jaksu jätkuks edaspidisekski, et oskused areneksid, et te saavutaksite ka
edaspidi üha enam ja enam.
Nuga läheb tarvitades
nüriks, mõistus teravaks.

Harjutamine teeb meistriks.
Ja õnn soosib tugevaid.
Palju eduelamusi kõigile pärlipäevalistele ka edaspidiseks.
Toomas Takkis,
koolijuhataja.
17.05.2010

PÄRLIPÄEV 2010 parimad õpilased 1.-4. klassis
Pärl 2010 (1.-4. klassides)
Mari Tiitson (4b)
Parimad klassiti:
1.a klass Andres Kask
Olümpiaadid:
loodusõpetus
1.koht,
eesti keel 4.koht, matemaatika 3.koht
kõigil
olümpiaadidel
klassi parim
* “Tean ja oskan” - klassi tugevama võistkonna liige (peamine tegija)
* Playback - 1. koht (oli
üks peategelasi)
* Väga aktiivne - esineb
tutipäeva aktustel, emadepäeva kontserdil jne.
1.b klass Sigrid Kaevand
* Kooli 1. klasside matemaatika olümpiaadil - 2.
koht
* Kooli emakeele olümpiaadil - 6. koht
* Viktoriini "Tean ja oskan" võiskonna liige - kokkuvõttes 4.-5. koht
* Kooli Laululinnu konkurss - 3. koht
* Osalemine Kuressaare
Laululinnu konkursil
* Konkursi "Joonistame muinasjuttu" ettelugeja
12.b klassile, 3.b klassile, 2.b
klassile
* Kirjandusnädala viktoriinil 3. koht (võistkondlik)
* Osalemine jõululuuletuse lugemise konkursil
* Osalemine klassi Playbackil
* Osalemine erinevatel
joonistuskonkurssidel - tagasiside puudub

1.c klass Janari Mõlder
* muinasjuttude ettelugeja kõigil 4 korral
* “Tean ja oskan” võistkonnas
* Olümpiaadid: loodusõpetus – 2. koht; eesti keel –
1. koht, matem – 1. koht
* Hea esineja aktustel,
kontsertidel
2. a klass Kendra Rand
* õppeedukus, käitumine
ja hoolsus väga hea
* muinasjuttude ettelugeja kõigil 4 korral; klassi
tublim lugeja
* “Tean ja oskan” võistkonnas, kes saavutasid kahel korral 1. koha ja ühel 5.
koha.
* Osalenud joonistusvõistlustel
* Matem olümpiaadil 1.
koht; eesti keeles 2. koht;
loodusõpetus 8. koht
2.b klass Jaanis Kannik
* käitumine eeskujulik
* valitud klassi poolt kõige sõbralikumaks poisiks
* valitud parimaks kirjutajaks 2. kl poiste hulgas
* õppeedukus väga hea
* osalenud joonistus konkurssidel
* esindanud klassi erinevatel viktoriinidel
* väga aktiivne klassi tegemistes
2.c klass Rahel Kirs
* võitis kooli olümpiaadi eesti keeles ja loodusõpetuses
* võitis 2. kl arvestuses
konkursi Parim Kirjutaja
* õppeedukus on kõik
veerandid olnud väga hea

* on osa võtnud aasta
jooksul 4 erinevast joonistusvõistlusest
* “Tean ja oskan” viktoriinil osaleja
3.a klass Kerstin Tang
*pidev osavõtt koolisisestest üritustest, viktoriinidest, võistlustest
*viktoriin "Tean ja oskan"
*kooliolümpiaadid (loodusõp, matem)
*Maakonna õpioskuste
olümpiaad 3.-4. kl
*Känguru võistlus
*Vabariiklikud ja maakondlikud joonistusvõistlused (6 + leiutis)
Grand Prix lauluvõistlusel KG Laululind 2010, I
koht laulvõistlusel Kuressaare Laululind 2010, I koht
lauluvõistlusel
Saaremaa
laululind 2010
3.b klass Karl Jõgi
* kooli eesti keele olümpiaadi 1. koht
* matemaatika olümpiaadi 8. koht
* loodusnädala viktoriini 1. koht
* maakondliku õpioskuste olümpiaadi 5. koht
* osales kõigis "Tean ja
oskan" voorudes
* osales 3 joonistusvõistlusel
* klassi parim ainetundja
matemaatikas ja eesti keeles
* Parima Kirjutaja konkursi 2. koht
* suusatamises kooli MV
2. koht
* suusatamises maakonna MV 4. koht
4.a klass Karl – Romet

Uljas
kooli inglise keele olümpiaad 6. koht
kooli
loodusõpetuse
olümpiaad 10. koht
kooli eesti keele olümpiaad 5. koht
kooli matemaatika olümpiaad 5. koht
maakonna
õpioskuste
olümpiaadil 7. koht
osales kõigis "Tean ja oskan" voorudes
väga hea õppeedukus ja
eeskujulik käitumine
tugiisikuks klassikaaslasele
võtab aktiivselt osa kõigist klassi- ja kooliüritustest
tubli spordipoiss
4.b klass Mari Tiitson
kooli inglise keele olümpiaad 2. koht
kooli
loodusõpetuse
olümpiaad 2. koht
kooli eesti keele olümpiaad 1. koht
kooli matemaatika olümpiaad 6. koht
osales Känguru võistlusel
maakonna
õpioskuste
olümpiaadil 4. koht
osales kõigis "Tean ja oskan" voorudes
osales vabariiklikul joonistusvõistlusel
väga hea õppeedukus ja
eeskujulik käitumine
klassi aktiivne esindaja
erinevatel võistlustel ja üritustel
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Parimad aineolümpiaadidel ja –konkurssidel,
spordis, muusikas ja käsitöös 2009/2010 V-IX
Pärl 2010 (5.-9. klassides)
Riin Nõukas 8a
Tulemused:
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k.): eesti keel, geograafia,
inglise keel, keemia, ajalugu,
bioloogia, matemaatika
Maakondlik olümpiaad:
bioloogia (VII), eesti keel (V),
inglise keel (VI-VII), geograafia (VI-VII), keemia (X),
matemaatika, ajalugu (IX)
Pärlipäevale kutsutud:
Mihkel Aavik (9.b)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k.): füüsika, keemia, bioloogia, matemaatika
Maakondlik olümpiaad:
geograafia (IV), bioloogia,
füüsika
Aili Allas (8.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): inglise keel
Maakondlik olümpiaad:
eesti keel, inglise keel (VIII)
Kristiina Avik (9.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): eesti keel, keemia
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss:
inglise
keel (IX-X), eesti keel, saksa keel (X), etlejate konkurss
(laureaat)
Mairi Kaseorg (6.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): inglise keel, ajalugu
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss:
inglise
keel (X), ajalugu, õpioskuste
võistkond (III)
Richard Kesküla (5.b)
Kooliolümpiaadi võitja
(I-III k): inglise keel, ajalugu,
eesti keel
Maakondlik olümpiaad:
inglise keel (VI)
Kertu Leesmaa (8.b)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): füüsika, eesti keel
Maakondlik olümpiaad:
eesti keel, keemia, füüsika
Karl-Martin Lember(7. a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): ajalugu, matemaatika
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss:
matemaatika (IV), geograafia, ajalugu, Nuputa võistkond (VI)
Kristina Liiv (6.a)
Maakondlik olümpiaad/

võistlus/konkurss: muusika
(I), Koidulauliku konkurss
(eripreemia)
Vabariiklik olümpiaad:
muusika (II)
III koht maakondlikul solistide ja duettide konkursil ,
5. koht põhikooli duettide arvestuses maakondlikul solistide ja duettide konkursil , 8.
koht duettide arvestuses üleriigilisel solistide ja duettide
konkursil , II koht ans Särts
koosseisus maakondlikul vokaalansamblite konkursil , 9.
koht ans Särts koosseisus A.
Mattiiseni nim. vabariiklik
vokaalansamblite konkursil
Denis Losnikov (9.b)
Eesti võrkpalli koondise
liige, Eesti meistrivõistluste I
koht, Eesti karikavõistluste II
koht, EVF KV III koht
Minni Meisterson (8.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k.): saksa keel
Maakondlik
konkurss:
Liivide konkurss (Grand
Prix)
Vabariiklik: Liivide konkurss
Laura Oolup (8.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k.): saksa keel
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss:
saksa
keel (V), Koidulauliku konkurss (laureaat), Liivide konkurss (laureaat), etlejate konkurss (eripreemia)
Grete Paia (8.a)
III koht maakondlikul solistide ja duettide konkursil
II koht põhikooli duettide
arvestuses üleriigilisel solistide ja duettide konkursil
Stanford Music lauluvõistluse eelvooru 3. koht
Helena Pihlas (9.b)
I koht põhikooli duettide arvestuses maakondlikul solistide ja duettide konkursil , III koht ans Mandlike
koosseisus maakondlikul vokaalansamblite konkursil , 4.
koht ans Mandlike koosseisus üleriigilisel A. Mattiiseni nim. ansamblite konkursil
Sten Pirn (9.a)
Kooliolümpiaadi võitja (I-

III k): füüsika, geograafia
Maakondlik olümpiaad:
inglise keel (VIII), geograafia, keemia, füüsika (VI), ajalugu (IV)
Ingrid Pruunlep (5.b)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): inglise keel
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss:
matemaatika (II), inglise keel
(VII), Nuputa võistkond (VII)
Laura Põder (7.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): eesti keel
Maakondlik olümpiaad:
eesti keel, muusika (IV)
Kateriine Püüa (4.b)
I koht maakondlikul ansamblite konkursil
9. koht üleriigilisel A.
Mattiiseni nim ansamblite
konkursil ansambel Saarepiigad koosseisus
I koht lauluvõistlusel KG
laululind 2010
Brenda Rauniste (8.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k.): eesti keel, vene keel
Maakondlik olümpiaad:
eesti keel, inglise keel
Kristi Reinfeldt (9.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k.): ajalugu
Maakondlik olümpiaad:
eesti keel (IV), ajalugu (VIII)
Rene Riim (9.b)
Purjetamises
Euroopa
meistrivõistluste 16. koht
klassis Zoom 8
Meelika Seppel (7.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): vene keel, bioloogia
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss: eesti keel,
Liivide konkurss
Kaisa Silluste (9.b)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): keemia, matemaatika,
inglise keel.
Maakondlik olümpiaad:
inglise keel, eesti keel (VI),
keemia (VII), matemaatika
Blanche Siirak (6.a)
41. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents (auhinnatud töö); Globe konkurss (vanuseastme
parim)
Stella Soosaar (6.b)

Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): inglise keel, ajalugu.
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss:
inglise
keel, matemaatika, ajalugu,
Nuputa võistkond (VII)
Sander Tamm (6.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): inglise keel, matemaatika.
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss:
matemaatika (V), inglise keel (IV),
Nuputa võistkond (X)
Gert Tammel (6.b)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): ajalugu.
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss: ajalugu
(VI-IX), Õpioskuste võistkond (III), etlejate konkurss
(äramärgitud)
Kelly Talvistu (8.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): füüsika, keemia.
Maakondlik olümpiaad:
inglise keel (I), bioloogia,
keemia, füüsika.
Mirjam Tenno (7.b)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): ajalugu, matemaatika
Maakondlik olümpiaad/
võistlus/konkurss: muusika
(II), eesti keel, ajalugu, Nuputa võistkond.
Lisette Toplaan (9.a)
maakonna meister suusatamises ja krossijooksus, osalemine vabariiklikul konkurssil “Tiiger tikib”
Kati Vahter (8.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): bioloogia, matemaatika
Maakondlik olümpiaad:
bioloogia, ajalugu, matemaatika
Ulvar Vahter (9.a)
Eesti meistrivõistlused I
koht jõutõstmises
Vahur Varris (8.a)
Kooliolümpiaadi võitja (IIII k): ajalugu, keemia
Maakondlik olümpiaad:
geograafia (V), ajalugu, füüsika
Purjetamises Eesti meistrivõistlustel I koht klassis Laser 4,7
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Parimad aineolümpiaadidel ja –konkurssidel,
spordis, muusikas ja käsitöös 2009/2010 X-XII
Pärl 2010 (10.-12. klass)
Jorgen Holm (11.d)
Tulemused: I koht maakondlikul füüsika-, keemia- ja bioloogiaolümpiaadil (vabariigis XV koht) , V
koht maakondlikul emakeeleolümpiaadil, I koht keemia
kooliolümpiaadil, III koht
kooli olümpiaadidel geograafias, füüsikas, bioloogias, inglise keeles.
Parim tegija muusikas
Sass Pääsk (12.a)
Tulemused: II koht 10.12. kl solistide arvestuses
maakondlikul solistide ja
duettide konkursil
II koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus maakondlikul vokaalansamblite
konkursil
I koht segaansambli
Sa:rlaine koosseisus üleriigilisel A. Mattiiseni nim ansamblite konkursil
I koht segaansambli
Sa:rlaine koosseisus üleriigilisel vokaalansamblite festivalil Veskitammi Lauluratas
2010; Stanford Music lauluvõistluse finalist, III eelvooru 2.koht.
Parim tegija spordis
John Kaju (12.b)
Tulemused:
purilaua-

sõit U20 maailmameistrivõistlustel II koht, U20 Euroopa meistrivõistlustel II
koht, Balti karikavõistlustel
I koht, juunioride MM-i VI
koht, Eesti meistrivõistlustel
I koht slaalomis ja formulaklassis
Parim tegija käsitöös
Kristiina Purga (12c)
Tulemused: vabariikliku
moekonkursi Kiili moeshow
vanema vanuseastme võitja,
osalemine moekonkurssidel
KG Look ja LOOK KOOL
, vabariikliku moekonkursi
Moepark II koht.
Pärlipäevale kutsutud:
Kristiina Ader (11.d):
maakondlikud
olümpiaadid- emakeel (VII), inglise keel (IX), geograafia (IX);
kooliolümpiaad – inglise
keel (III); Euroopa Kevadpäeva konkursil finalist
Kattre Adramees (11.d):
maakondlik olümpiaad –
emakeel (IX); vabariiklikud
konkursid – õpilaste teadustööde konkurss (diplom),
ajalookonkurss „Meie ühine kodu – Eesti“, kodu-uurimiskonverents.
Elisabet Arge (12.a):
maakondlikud olümpiaadid
– bioloogia (III), geograafia

(VII); mälumängumeistrivõistlustel maakonnas I;
Erkki
Etverk
(10.c):
II
koht
segaansambli
Sa:rlaine koosseisus maakondlikul vokaalansamblite konkursil, I koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus
üleriigilisel A. Mattiiseni
nim ansamblite konkursil, I
koht segaansambli Sa:rlaine
koosseisus üleriigilisel vokaalansamblite
festivalil Veskitammi Lauluratas
2010.
Merilin Heinsoo (11.c):
vabariikliku
moekonkursi Future Fibit 2009 III koht,
vabariikliku moekonkursi
Moepark eripreemia; kooliolümpiaad ja maakonna
olümpiaad – emakeel (II).
Siiri Kaseorg (12.c):
vabariikliku moekonkursi
Future Fibit 2009 finaal; osalemine moekonkurssidel KG
Look ja LOOK KOOL.
Mare
Kiider
(12.b):
maakondlikud olümpiaadid
– emakeel (I), inglise keel (V)
osalemine vabariiklikul lingvistika olümpiaadil, bioloogia (VIII); kooliolümpiaadsaksa keel (III)
Kristjan Kiirend (12.a):
maakondlikud
olümpiaa-

Pärlipäev 2010
Pärlipäev on Kuressaare Gümnaasiumi parimatele
ainetundjatele - olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel edukalt esinenud õpilastele korraldatav direktori
vastuvõtt.
Pärlipäev 2010 toimub
kolmapäeval, 26. mail Kuressaare lossis.
Pärlipäeva kava
11.45 Kogunemine lossi
kapiitlisaali
12.00 Direktori vastuvõtt
13.00 Tänulaud
13.40

Lossiekskursioon

gruppide kaupa
14.40-15.00 Pildistamine
lossis ja lossi ümbruses

Pärlipäev 2006 Pädastes. Foto: Renate Pihl

did: bioloogia (I, vabariigis 18.), emakeel (IV) , mälumängumeistrivõistlustel
maakonnas I, vabariigis 12.;
kooliolümpiaadid - bioloogias, keemias (I), emakeel
(III).
Holger Kilumets (11.c):
vabariiklikud
konkursidkeskkonna-alaste uurimistööde konkurss (VII), õpilaste teadustööde konkurss
(diplom), Saaremaa miniteaduspäevad (eripreemia)
Kai Kreos (10. c):
maakondlikud
olümpiaadid – geograafia (III), keemia (IV); kooliolümpiaadid
– geograafia (I), matemaatika (II), vene keel (III), füüsika (III).
Laura Laaster (10.c):
maakondlikud olümpiaadid
– emakeel (II), ajalugu (X);
kooliolümpiaadid – emakeel
(I), vene keel (II), inglise keel
(III).
Linda
Lapp
(10.c):
maakondlikud olümpiaadid
– emakeel (I), muusikaõpetus (II), künekonkurss (II);
9. koht duettide arvestuses
üleriigilisel solistide ja duettide konkursil
III koht ans Mandlike
koosseisus
maakondlikul
vokaalansamblite konkursil
4. koht ans Mandlike
koosseisus üleriigilisel A.
Mattiiseni nim ansamblite
konkursil.
Elisa
Ling
(10.c):
II
koht
segaansambli
Sa:rlaine koosseisus maakondlikul
vokaalansamblite konkursil, I koht segaansambli
Sa:rlaine
koosseisus
üleriigilisel
A.Mattiiseni nim. ansamblite konkursil, I koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus
üleriigilisel vokaalansamblite festivalil Veskitammi Lauluratas 2010
Mikk Maasik (11. a):
maakondlikud olümpiaadid
- geograafia (V), matemaatika (V), füüsika (VII), keemia
(VII), emakeel (VII); kooli-
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olümpiaadid – geograafia,
matemaatikas (I), füüsika,
keemia, bioloogia (II).
Hanna Martinson (10.b):
I koht maakondlikul solistide ja duettide konkursil,
9. koht duettide arvestuses
üleriigilisel solistide ja duettide konkursil, III koht ans
Mandlike koosseisus maakondlikul vokaalansamblite
konkursil, 4. koht ans Mandlike koosseisus üleriigilisel
A. Mattiiseni nim ansamblite konkursil; Stanford Music lauluvõistluse eelvooru
1. koht, etlemiskonkursi laureaat maakonnas.
Livia
Matt
(10.b):
maakondlikud
olümpiaadid: keemia (II), matemaatika (III), emakeel (IV), kooliolümpiaadidel
I
koht
matemaatikas ja keemias, III
koht emakeeles; eripreemia
ajaloo-alaste uurimistööde
konkusilt „Meie ühine kodu
– Eesti“.
Taavi Meier (12.d) :
maakondlik kõnekonkurss
(Grand Prix), meedia-alaste
uurimistööde konkurss (II)
Maarja-Liis
Mereäär (10.c): II koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus maakondlikul vokaalansamblite konkursil, I
koht segaansambli Sa:rlaine
koosseisus
üleriigilisel
A.Mattiiseni nim. ansamblite konkursil, I koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus
üleriigilisel vokaalansamblite festivalil Veskitammi Lauluratas 2010.
Kerttu Olesk (11.c): maakondlikud olümpiaadid emakeel (III), saksa keel (V),
eripreemia vabariiklikult etlemiskonkursilt, Saaremaa
miniteaduspäevadelt; kooliolümpiaadid - ajalugu (I),
saksa keel (II), emakeel (III);
Euroopa Kevadpäeva konkursil finalist.
Risto
Paiste
(11.a):
II koht duettide arvestuses maakondlikul solistide ja duettide konkursil,

III koht duettide arvestuses maakondlikul solistide
ja duettide konkursil, 6.koht
solistide arvestuses maakondlikul solistide ja duettide konkursil, II koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus
maakondlikul
vokaalansamblite konkursil, I koht
segaansambli
Sa:rlaine
koosseisus
üleriigilisel
A.Mattiiseni nim ansamblite konkursil, I koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus
üleriigilisel vokaalansamblite festivalil Veskitammi Lauluratas 2010
Stanford Music lauluvõistluse finalist, II eelvooru
publiku lemmik.
Aivo Põlluäär (12.c):
maakondlikud
olümpiaadid – emakeel (V), bioloogia (VII), ajalugu (X); kooliolümpiaadid – saksa keel (I).
Karl Kristjan Raik (12.a):
maakondlikud olümpiaadid
– keemia (III), füüsika (IV),
geograafia (IV); kooliolümpiaadid – füüsika (III), keemia (III); robootika konkurss
– vabariigis I, matemaatikavõistlus „Kobras“ – vabariigis IX.
Rauno Rüütel (12.b):
maakondlikud
olümpiaadid – matemaatika (III),
geograafia(V), emakeel (IX);
kooliolümpiaadid – ajalugu
(I), emakeel (II), matemaatika (III), saksa keel (III).
Keidi Saks
(11.c):
III koht duettide arvestuses maakondlikul solistide
ja duettide konkursil, 4.koht
duettide arvestuses maakondlikul solistide ja duettide konkursil, II koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus
maakondlikul
vokaalansamblite konkursil, I koht
segaansambli Sa:rlaine koosseisus üleriigilisel A. Mattiiseni nim ansamblite konkursil, I koht segaansambli
Sa:rlaine koosseisus üleriigilisel vokaalansamblite festivalil Veskitammi Lauluratas 2010.

Laura
Saks
(10.a):
moekonkursi
KG
Look
Grand Prix, LOOK KOOL II
koht, Koidulauliku laureaat
Piret Salumäe (10.c):
maakondlikud
olümpiaadid – füüsika (VII), emakeel
(VIII), geograafia (IX); kooliolümpiaadid – füüsika (I),
geograafia (II), inglise keel,
matemaatika (III).
Argo Sannik (11.a): maakondlikud konkursid – etlemiskonkurss (eripreemia),
Liivi konkurss (laureaat),
Saaremaa Päike (peapreemia), vabariiklik etlemiskonkurss (laureaat).
Anett
Sirgo
(10.c):
II koht duettide arvestuses
maakondlikul solistide ja
duettide konkursil; II koht
segaansambli Sa:rlaine koosseisus maakondlikul vokaalansamblite konkursil, I
koht segaansambli Sa:rlaine
koosseisus üleriigilisel A.
Mattiiseni nim ansamblite konkursil, I koht segaansambli Sa:rlaine koosseisus
üleriigilisel vokaalansamblite festivalil Veskitammi Lauluratas 2010.
Taavi Sonets (12.a): maakondlikud olümpiaadid –
keemia (IV), füüsika (V),
bioloogia (VI), matemaatika
(X); kooliolümpiaadid – matemaatika (I), keemia (III);
robootika konkurss – vabariigis I; mälumängumeistrivõistlused – maakonnas I,
vabariigis 12.
Kätriin Tamm (11.c): üleriigiline
keskkonna-alaste
uurimistööde konkurss (V),
õpilaste teadustööde konkurss (diplom), maakondlik loodus- ja keskkonnaalaste uurimistööde konkurss
(diplom).
Mihkel Tanila (12.b):
võrkpallis Eesti koondises
Euroopa meistrivõistluste
valiksarjas IV koht, Balti karikavõistlustel II koht, Eesti karikavõistlustel II koht,
Eesti meistrivõistlustel U20

– II koht.
Ann
Tarkin
(10.c):
maakondlikud
olümpiaadid – geograafia (II), keemia
(VIII), ajalugu (VIII); kooliolümpiaadid – ajalugu (I), vene keel (I), inglise keel (II);
üleriigiline esseekonkurss
(eripreemia).
Johanna Toplaan (11.c):
maakondlikud
olümpiaadid – muusikaõpetus (III),
bioloogia (IX), emakeel (X);
kooliolümpiaadid – emakeel (I), bioloogia (I); Euroopa Kevadpäeva konkursil
finaalis, õpilaste teadustööde konkurss; Saaremaa MV
suusatamises ja jooksukrossis I koht.
Karen
Tuul
(11.a):
maakondlikud olümpiaadid
– saksa keel (I-III), kooliolümpiaad – saksa keel (I).
Andry-Sten Tõru (11.c):
üleriigiline keskkonna-alaste
uurimistööde võistlus (VII),
õpilaste teadustööde konkurss (diplom); keskkonnaalaste uurimistööde konkurss maakonnas (diplom);
kooliolümpiaad – ajalugu
(II).
Tanel
Tõru
(11.a):
maakondlikud
olümpiaadid- keemia ja bioloogia (VI),
matemaatika (VII), füüsika (VIII), emakeel (X); kooliolümp füüsika (I), matemaatika(II),keemia (III).
Mart
Varik
(12.c):
maakondlikud
olümpiaadid ja konkursid: bioloogia
(IX), kõnekonkurss (III), Liivi konkurss – preemia; kooliolümpiaad – bioloogia (II);
vabariiklikud konkursid –
Elustame raamatu (eripreemia), Arengu Noortepreemia (II), koolifilmi konkurss.
Alan Väli (12.b): maakondlikud olümpiaadid –
matemaatika (III), geograafia
(V), emakeel (VI); kooliolümpiaadid – matemaatika (II),
ajalugu (II), füüsika (III).
Age Õun (12.b): Eesti MV
võrkpallis II koht, Eesti KV II
koht.
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Vocaliisa laulureis Kahtlast Orissaareni
KG tütarlastekoor Vocaliisa
andis 14. mail kontserdid
Kahtla Lasteaed-Põhikoolis
ja Orissaare Kultuurikeskuses. Orissaares oli meil ühiskontsert OG lastekooriga
Sirtsud.

Startisime kooli eest ennelõunal. Alguses sõitsime me
Kahtlasse. Sealne kool on väga vana ja seal käib vähe õpilasi. Väga tore, et meid oli
kuulama tulnud kogu koolipere. Me esinesime kooli
saalis, kus oli väga hea kõla.
Meie kavas oli palju koorilaule ja lisaks esinesid veel viiendate klasside ansambel, Greete Paaskivi ja Laura Põder
duetina ning kuuendate klasside trio koosseisus Kristina
Liiv, Raili Ots ja Meeri Martinson. Koori solistidena astusid üles Grete Paia ja Kristina Liiv. Kontsert läks väga
hästi ja publik jäi meiega rahule. Tänuks vastuvõtmise
eest kinkisime me neile KG
huvikool Inspira plaadi. Lau-

päeva hommikul tuli meie
koorile selline kiri: „Täname
sisuka ja meeldiva kontserdi
eest. Me imetleme teie omavahelist koostööd ja oskust
panna lauljaid oma esinemist
nautima. Seda enem naudib
esinemist ka publik. Tänane
kontsert tõestas seda suurepäraselt. Suur tänu teile, Pilvi Karu ja Helle Rand, ja jõudu tööle!“ Tiina Otsason
Edasi kiirustasime bussi,
et sõita Orissaarde, kus meid
ootas lõunasöök. Peale kosutavat lõunat läksime me Orissaare
Kultuurikeskusesse
proove tegema nii enda lauludega kui ka ühislauludega,
mida me esitasime kontserdil koos Orissaare tüdrukutega. Peale kahte proovi oli
vaba aeg. Osad läksid poodi end millegi külmaga värskendama, kuna ilm oli väga palav, teised läksid mere
äärde, kuid osad ka lihtsalt
jalutasid värskes õhus. Kell
18.00 algas kontsert Sirtsude

esinemisega, meie jätkasime
oma kavaga ja lisaks laulsime
ühislaule. Kontserdil juhatasid laule Vocaliisa dirigendid
Helle Rand ja Pilvi Karu ning
Sirtsude dirigent Anne Kann.
Kontsertmeistriks oli Kairit
Levit. Peale kontserti veetsime me koos aega Orissaare
koorilauljatega. Sõime kringlit ja mängisime koos vahvaid mänge. Meil oli väga lõbus.

Vocaliisa. Foto: erakogu

Lõpuks tuli aga kätte aeg
kojusõiduks. Terve päev oli
väga lõbus ja ma arvan, et mitte ainult mulle. Veel viimased
tegevused ja siis istusime bussi ning sõitsime kodu poole.
Paljud leidsid endale uusi sõpru nii nagi minagi. Koju jõudes
olin ma nii surmväsinud, et
kukkusin kohe voodisse.
Meeri Martinson, Vocaliisa
laulja

4.klasside näidend „Vaeslaps ja talutütar“
Mina olen Oliver ja tahaksin jagada muljeid 4. klasside
näidendist „Vaeslaps ja talutütar“. Sügisel küsis õpetaja,
et kes sooviks tulla näiteringi. Mina kahjuks ei soovinud.
Osalejaid oli kahe klassi peale kokku 27. Õpetajad Sirje
Mehik ja Reet Välisson valisidki näidendi, kus saaksid
näidelda kõik näiteringis osalejad. Laulud õpetas selgeks
õpetaja Veikko Lehto. Sellesse näidendisse sobisid ka
tantsud. Appi tuli tantsuõpetaja Ingrid Kurgjärv. Algas
suur töö, mida mina ei näinud. Nüüd aga kirjutan sellest, mida mina nägin ja mis
mulle väga meeldis. Kuradite näod nägid välja nagu poriloigus müramas käinud sigadel. Hiirtel olid sõetükiga

vurrud ette tõmmatud ja nad
olid nii asjalikud, heatahtlikud ja aitasid vaeslapsel kuradite juurest pääseda. Need
rumalad kuradid läksid õnge ka... Emakuradi ja isakuradi lapsed tahtsid nii kangesti
naist saada ja saidki õela talutütre endale naiseks. Tema
ei osanud kuradeid nii hästi haneks tõmmata kui vaeslaps. Näidendi lõpus viisidki Savikud hirmsa kisa saatel
talutütre otse põrgusse. Näidend meeldis meile kõigile.
Minu meelest läks näidend
kogu aeg kiiremaks ja naljakamaks.
Tublideks
näitlejateks
olid Kateriine Püüa, Carmen
Verhovitš, Cristo Prostang,
Karl-Kevin Rüütel, Kaspar
Kaasik, Kadi Riin Kanemägi,
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)

Mari Tiitson, Margaret Naaber, Karoliine Malk, Saimon
Moondu, Artur Leivategija,
Toomas Heinsaar, Triin Lõhmus, Grete Salumägi, Merlin
Sepp, Steelia Suuster, Anna
Karakjan, Kristin Kask, Brigita Kuusik, Sven Mihkel Lem-

ber, Georg Mäeots, Agnes
Paju, Sanra Pilter, Triine Puppart, Henrik Putk, Morten,
Raamat, Mona Šchiff, Sten
Vahter.
Oliver Lember 4. a klassist

Mõned osatäitjad. Foto: Gert Lutter

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

Korrektuur eesti keele osakond
Merle Rekaya
Heidi Truu
Maret Laurson
Malle Tustit

