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Juht tänab
Kristel Salumaa 5. klassidele sõltuvusainete loengu ning kohtumise politsei
ja narkokoertega korraldamise eest
Reet Välisson, Sirje Mehik, Veikko Lehto, Ingrid
Kurgjärv ning 4. klasside
näiteringi õpilased - etenduse "Vaeslaps ja talutütar" lavastamise ja etendamise eest
Raina Rääp, Ruth Jasmin, Kersti Kirs - 1.-6. klasside õpilastele viktoriinisarja
"Tean ja oskan" läbiviimise
eest
Grete Pihl,
klassiõpetajate ok juhataja

Tänan abivalmis 4. b klassi
lapsevanemaid!
Eriliselt suur tänu Anneli Raudsepale, Juta Heinsaarele, Elo Naaberile, Riina ja
Margo Jäele, Reeta Pitkale,
Gea Kuuderile, Kaidi Suusterile, Kalver Pitkale, Anneli Voodile, Reene Kanemägile, Sirje Koskinenile, Malle ja
Meelis Tiitsonile!
4. b klassi juhataja
Sirje Mehik

Tänan segakoor Ave, ans
Mandlike ja ans Sa:rlaine
lauljaid Viimsi JazzPopFestil
osalemise eest. Suur tänu ka
juhendajatele Mai Rannale,
Pilvi Karule ja Laine Lehtole.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Teated
Kuupaiste Serenaadide
korraldustiim soowib toonitada, et pole põhjustanud
eelmises Meie KG numbris
Anneli poolt kirjeldatud “sõnatust”, kuna ennemainitud
isik ei viibinud üritusel.
Kuupaiste Serenaadide
korraldustiim

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad
Madli-Maria Naulainen 29.5*
Mai Rand
30.5
Raili Kaubi
30.5

Lk. 2

Inspira jagas lõpuaktusel kuld-, hõbe- ja
pronkstähti

Lk. 3

Võit Euroopa Kevadpäevadel toob kaasa
reisi Brüsselisse

Lk. 4

Õuesõpe soojal kevadel on parim viis looduse avastuseks

Stanford Musicu laulukonkursi
võitis Hanna Martinson
Läbi aprilli- ja maikuu toimusid Mõnusas Villemis
vahvad neli neljapäeva,
kus rahva ees said oma
lauluoskust proovida kõik
saarlased vanusest olenemata. Kolmest eelvoorust
valis žürii välja kolm-neli
paremat lauljat ja ka publikul oli võimalus neile kõige enam meeldinud laulja
finaalkontserdile hääletada.
Kui esimene eelvoor oli
veidi tagasihoidlikum publiku osas, siis teiseks kontserdiks oli kulutulena levinud
jutt väga lahedast ettevõtmisest, mida kõik õhtud vedas
energiline Annika Väälma,
ja pubi oli puupüsti rahvast
täis.
KG huvikooli Inspira juhendajad Pilvi Karu ja Laine Lehto andsid võimaluse
osaleda väga paljudel oma
andekatel õpilasetel ja nii
jõudsid finaali Pilvi Karu
õpilastest Pille Kreos, Jaan
Eerik Aardam, Hanna Martinson (Grete Paia, Karmel
Pea said samuti finaalikoha, kuid ei osalenud) ning
Laine Lehto õpilastest Andreas Hõlpus, Risto Paiste,
Sass Pääsk, Marit Kiiker, Elisa Avik.
Eelmisel neljapäeval, 20.
mail toimunud lõppkontserdil sai publikulemmiku tiitli karismaatiline Risto Paiste
(11.a), kolmanda koha vääri-

Foto: Kertu Saar

line oli žürii meelest Andreas
Hõlpus (KAK) ja esikoha
saavutas Hanna Martinson
(10.b). Stanford Musicu laulukonkursi
peapreemia
4000-kroonisekinkekaardian-

dis Hannale üle poe omanik.
Palju õnne kõigile võitjaile!
Merle Rekaya,
laulukonkursi nautija
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Öpilasesindus
tegutseb...
Päevakord:
1. Kolmandike öölaager, 2. Euroopa Noorte programm, 3. ÖE löpetamine, 4.
Kooli löpp
Otsused:
1. Arutasime kolmandike
öölaagri läbiviimist.
2. Osaleme EBSi öpilasesinduse noorte poolt koostatud projektis, mis leiab aset
oktoobris 2010.
3. ÖE viimane koosviibimine toimub 26. mail. Tehakse kokkuvötted aasta
jooksul toimunud üritustest.
4. Tuletan meelde, et 4.
juunil saab suu magusaks teha ÖE liikmete poolt küpsetatud pannkookidega. Korraldatakse ka piknikke!
Mari-Liis Sepp, ÖE boss
ö(e)-luse propageerija

Noorsootööst
Käesolevat
õppeaastat
noorsootöö
osakonnas
nimetaksin ma Taavi-Ivari aastaks, tandemi esmaettekanne toimus 10ndike
suvekoolis, kus nad esmakordselt avastasid omavahelise keemia.
Ja nii on nad läbi kogu
aasta olnud õhtujuhid mitmetel üritustel ja nende lakkamatu sõnamulin on täitnud terve koolimaja.
Teise koha vääriliseks
aastaemotsiooniks võib nimetada õpilasesindust. Kaks
uut üritust – glämmilaat ja
minifilmifestival, lisaks veel
väga aktiivne õpilasesinduse
info kajastamine koolilehes
ning kapipuhastusaktsioon,
kokkusaamised teiste koolide õpilasesindustega ja palju
palju muud, sest nad on lihtsalt nii lahedad :)
Veel on mul hea meel
selle üle, et meie esmaabiringid on maakonna parimad ja
järgmisest õppeaastast alustab tegevust TORE liikumine.
Kindlasti on kõigil olnud
sel aastal palju ilusaid hetki, mida tagantjärele on hea
meenutada - meenutagem
neid siis...
Anneli Meisterson,
noorsootöö ok juht
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Inspira lõpetas hooaja
Kevad on kaunilt kätte
jõudnud ja taas aeg võtta
kokku aasta jooksul tehtu
ja tänada tublimaid.
Käesolev õppeaasta oli
Inspirale viies, seega väikene juubel, tore on märkida,
et täna on meil pakkuda õpilastele mitmekülgsemat valikut ringidest kui tookord.
Sel õppeaastal tegutses Inspiras 61 erinevat ringi, kõigile avatud oli neist 23. Kui
aga loeme kokku kõik ringid, siis tegutses meie huvikoolis 137 ringi, milles osales 762 õpilast. Kindlasti
tuleb märkida, et pea neljandik huvikooli õpilastest osaleb kahes või enamas ringis.
Ringijuhte tegutseb huvikoolis 28 ja tore on, et nende hulgas on ka seitse meest.
Õppeaasta
tublimaid
tunnustati teisipäeval, 25.
mail toimunud aktusel, kus
kultuurielamust pakkusid
ka Inspira parimad palad:
Sõleseppade gümnaasiumi
noormehed, Ingrid Kurgjärv oma õpilastega, Kristiin Koppel, Mandlike ja
Sa:rlaine.
Juba kolmandata aastat
järjest valib huvikool oma
tublide ringijuhtide hulgast
kõige tublimad. Nominente oli tiitlile 7 ja valikut teha ääretult raske, kuid valik sai tehtud. KG Huvikool
Inspira parimaks ringijuhiks
valiti MERLE TUSTIT ja parimaks juhendajaks LAINE LEHTO. Märgiti ära ka

Inspira tantsukontsert. Foto: Madis Aavik

VEIKKO LEHTO väga hea
ja kohusetundliku osakonnajuhatamise eest. Eelmisel
aastal käivitus ka õpilaste
märkamissüsteem, mida sel
aastal jätkatud sai. Anti välja
väga heade saavutuste eest
7 KULDTÄHTE, 22 HÕBETÄHTE, 13 PRONKSTÄHTE.
Tubli ja aktiivse ringitegevuse eest anti välja koguni 54 TÄHEKEST (nimekirja tunnustatutest leiab kooli
kodulehelt). Õnnitlen kõiki
äramärgituid.
Ülaltoodud suur tunnustatute hulk annab kindlasti märku edukalt möödunud aastast. Tore oli,
et oli hiilgavaid tulemusi, näiteks Sa:rlaine vabariigi parim, kuid ka lihtsalt
aktiivseid ringi toimetamisi näiteks gümnaasiumi rahvatantsurühma poisid. Teeb

Korjame ravimtaimi!
KG Tervis kuulutas eelmisel kevadel välja klassidevahelise ravimteede konkursi. Kokku laekus sinna 10
väga huvitavate nimedega
teesegu. Sellest sai kooli hinnatud suveniir.
Kuna jälle on käes suvi
ja algab ravimtaimede kogumise aeg, siis sellel aastal
kuulutame klassidevahelise
ravimteede korjamise võistluse.
Võistlusele võib tuua all-

pool nimetatud ravimtaimi:
piparmündilehed, melissilehed, kuivatatud õunad,
kummeliõisik, saialilleõisik,
naistepunaõisik, nõmmliivatee õisik, pärnaõied, humalad, hobumadar, raudrohi,
pune, nõges, nurmenukk,
hibiskus, vaarikas, ebaküdoonia,
mustsõstralehed,
vaarikavarred,
kibuvitsamarjad.
Võistluse võidab klass,
kes tõi kooli kaaluliselt kõi-

heameelt, et sel aastal oli
tantsuosakond taas nii kopsakas, et sai hakkama oma
kontserdiga ja muusikaosakond nii ettevõtlik, et elustas
maakonna Laululinnu konkursi ning, et õpilasesindus
aktiivselt toimetab.
Päris esmakordselt küsisime õpilaste tagasisidet,
ringitegevuse kohta elektrooniliselt. Praeguseks on
vastanud pea sada õpilast,
kuid ootame kindlasti lisa –
meid on ometi koolis üle 700
ja iga ringi kohta saab täita
eraldi küsitluse. Olge aktiivsed, selle info põhjal saame
järgmisel aastal paremad olla.
Tänan teid kõiki toreda
õppeaasta eest, ilusat suvepuhkust ja häid ringivalikud
uuel õppeaastal.
Tiia Leppik,
Inspira direktriss

ge rohkem ravimtaimi.
Kolmele parimale on ka
autasud.
Samas võib sügiseks välja mõelda ka omad teesegud
koos huvitavate ja iseloomulike nimedega.
Võistlus lõppeb 30. septembril.
Sirje Metsküll,
KG Tervise juht
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Noorteorganisatsioon, kuhu
võiksid kuuluda just SINA!
Kuressaare Linna Noortekogu (KLNK) on kohaliku omavalitsuse juurde üles
kutsutud noorte osaluskogu, ülesandeks noortepoliitika kaudu noorte huvide ja
seisukohtade demokraatlik
esindamine linna puudutavate küsimuste kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.
KLNK juhatus on 5-liikmeline: esimees (Kristi Hints
– TTÜ Kuressaare Kolledž
), aseesimees (Küllike Kannik – KG 12.c), sekretär (Liina Rüütel – KG 11.c), lihtliige (Argo Sannik – KG 11.a)
ja pressiesindaja (Heidi Uustulnd – vabaliige).
Meie tegevuse eesmärgiks ja ülesandeks on Kuressaare linna noorte esindamine ja nende huvide
kaitsmine Kuressaares ning
võimaldamine noortel osaleda kohaliku omavalitsuse

tasandil nõuande- ja otsustamisprotsessides.
Seda teeme Kuressaare
linna noorte seisukohtade
väljaselgitamisega küsitluste ja ümarlaudadega, omalt
poolt teeme ettepanekuid
linnavolikogu ja –valitsuse
õigusaktide eelnõude suhtes esitades omapoolsed arvamused või ettepanekud.
Samuti on meie igapäevaelu
üks oluline toiming vahendada informatsiooni Noortekogu tegevuse kohta Linnavolikogule, Linnavalitsusele
ja linna koolidele. Loomulikult ei puudu meie ülesannete seast ülelinnaliste
(noorte)ürituste korraldamine. Möödunud aastatel oleme korraldanud ja aidanud
kaasa korraldada järgnevaid
üritusi - linna sünnipäev,
Kuressaare Merepäevad, lumelinna ehitamine, kooliaasta alguspidu, UNICEF-i

Sinine nädal, Väitlus: Noored vs Volikogu jpm.
Samuti tegeleb noortekogu aktiivselt rahvusvahelistes projektides kaasalöömisega.
NB!Kui Sa oled aktiivne noor ja soovid noori puudutavatel teemadel kaasa
rääkida, Sul on huvitavaid
ideid, kuidas noorte elu mitmekesisemaks muuta, oled
aktiivne, teotahteline ja soovid midagi ära teha, siis just
nüüd on sul hea võimalus
ühineda Kuressaare Linna
Noortekogu noortega ja olla
oma kooli esindaja!
Oma soovist meiega liitumiseks või lisainfo küsimiseks võta kontakti meie
esimehega
krints@gmail.
com või sekretäriga liinaryytel@gmail.com .
Kuressaare Linna Noortekogu
juhatus
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Teated

Tagastage laenutatud raamatud!
Palun tagastage kooliraamatukogust enda nimele laenutatud õpikud ja muud trükised.
Meeles tuleb pidada seda, et õppeaasta lõpuks peavad olema kõik laenutatud
raamatud tagastatud või tagastamistähtaega
pikendatud, vastasel korral saab
lugeja uuel õppeaastal kojulaenutamise keelu. 9. ja 12.
klassi õpilastel tuleb õpingute lõpetamisel tagastada raamatukogule kõik laenutatud
trükised sõltumata laenutustähtajast. Õpikud ja muud
raamatud on meile kõigile tasuta kasutamiseks, aita
neid püsida tervena ja puhtana!
Kaotatud või rikutud teavikud tuleb asendada samaväärsega või tasuda nende
turuväärtus.
Kooliraamatukogu
on
avatud kell 8.00-16.30 1.juulini.
Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja

Hallooo, hallooo!!!!
Tulge ujulasse unustatud asjadele järele! Leiate
oma kaotatud pesemisasjad,
ehted, dressipüksid, kindad,
mütsid, jalanõud, ujumisriided. Tule ja leia oma asjad
veel sel nädalal!
Juunikuu teisest nädalast
annetame unustatud asjad
soovijatele.
Norma Helde,
ujula juhataja

Armsad, viimaseid päevi
kaheteistkümnendikud!
Otsustage elada täisväärtuslikku elu! On palju TEIST
sõltumatut, kuid TE peate oskama kontrollida TEIE
jaoks tõeliselt olulisi asju mõtlemisviisi ja ellusuhtumist.Edu puhul on välistel
mõjudel väike osakaal.Need,
kes häälestavad ennast edule, leiavad ka kõige raskemates oludes viisi, kuidas oma
eesmärki saavutada.Peaaegu kõikide probleemide lahendused peituvad TEIS
enestes.Oli meeldiv ühissammumine läbi gümnaasiumiaastate.
“Jookse poega, jõua poega, heida jalga enese pärast, naise saad sa nalja pärast ehk Neljandike meeleolukas näiteseltskond

Ellen Kask,
Teie õpetaja
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Kogukonna elu parandamine tõi meile võidu!
Projektisuuna
tutvustamisel tõime eelmisel kolmapäeval kümnendikele
Euroopa Kevadpäeva projektis osalemise üheks
näiteks meie tegevustest,
olime teada saanud, et
pääsesime
Kevadpäeva
ajaveebide konkursil kolme esimese hulka ning
oleme oodatud reedel, 21.
mail Tallinnasse.
See oli muidugi rõõmustav uudis ja heatujuliselt
asusimegi reedel bussiga
sihtkoha, milleks oli Euroopa Liidu Maja. Ega me täpselt aru ei saanud, milleks
me sinna pealinna minema
peame, selge oli vaid, et peame oma tööd tutvustama.
Aga mis selle vastu ikka olla saab, et ilusal päikeselisel kevadpäeval koolipingis istumise asemel kuhugi
sõita saab. Niisiis, bussisõit
läks kiiresti ja märkamatult
olimegi Tallinna bussijaama jõudnud. Sealt suundusime kesklinna poole jalgsi,
sest ilm oli ilus ja mõnusalt
soe ning pealegi oli ürituse
alguseni veel päris palju aega jäänud. Kõik jõudsid ka
kesklinnas omapead veidi
ringi vaadata, enne kui kell
üks sai ja me Euroopa Majja
sisenesime. Seal ootas meid
ees suupistelaud maitsvate hõrgutistega, oli ilmselt
arvestatud, et õpilased on
kaugemalt kohale sõitnud.
Niisiis lasime heal maitsta. Kõigil kõhud täis, asusime asja juurde. Sissejuhatuseks pidasid mitmed asjaga
seotud isikud kõnesid. Kuna
2010 on Euroopas sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu
võitlemise aasta, siis rääkisid nii Sotsiaalministeeriumi kui Euroopa Komisjoni
Eesti esinduse inimesed selle aasta tähendusest ja analüüsisid ka konkursitöid sellest aspektist.
Seejärel kuulutati välja joonistusvõistluse võitjad (Euroopa Kevadpäeva
raames toimus 2 paralleelset konkurssi: ajaveebide- ja

Johanna Toplaan ja Kerttu Olesk Euroopa Majas projekti tutvustamas.

joonistuskonkurss), kus auhinnatud said ka Salme kooli
õpilased. Siis tuli ajaveebide
konkursi esitluste aeg. Meie
olime järjekorras teised. Töö
esitlemine oli jäetud minu ja
Kerttu hooleks ning hoolimata sellest, et žürii oli oma
otsuse juba enne ettekannete kuulamist ära teinud, pabistasime ikkagi. Aga väga
hullusti välja ei kukkunudki, sest slaidid olid mõtete
suunamiseks ees. Siis saabus
aeg, mil tehti teatavaks täpsed kohad.
Ega me midagi eriti ei
lootnud, sest esitluste põhjal
tundusid teiste tööd ikka väga head. Kuulutati välja kolmas koht. Peast käis läbi mõte, et vau see tähendab ju, et
meile on teine koht garanteeritud. Ja kui siis öeldi teise koha saavutanud ja meie
need ei olnudki, siis ei saanud see muud tähendada,
et esikohal pälvisime meie!!!
Mõtlesin, et see ei saa olla
võimalik!!!
Kallistasin oma kõrval istunud Kerttut ja siis see öeldigi välja:

„Ja esikoht läks KG võistkonnale!“
Ei teadnud, mida mõelda või öelda. Tunne oli nagu roosas maasikavahus. :)
Brüssel, SIIT ME TULEME!!!
(Esikoha auhinnaks oli reis
Brüsselisse). Angelika: “Võidust teada saades jäin alguses mõtlema, et on see võimalik?! Siis vaatasin ringi
ja õpetaja tuletas meelde, et
peaks nagu ette minema ja
õnnitlusi vastu võtma. Kõik
olid suhteliselt šokis (mina
kaasaarvatud) ja ei osatudki
rõõmu alguses kuidagi väljendada. Hiljem oleks nagu
asi hakanud kohale jõudma
ja suud venisid aina rohkem
naerule.“ Peale võidu väljakuulutamist läks tordisöömiseks ja mobiilikõnede
võtmiseks (sest võidust tuli
kohe ikka lähedastele samuti teatada), pärast istusime
veel natuke Euroopa Majas
ja jagasime üksteisega oma
rõõmu. Pärast seda suundusime kõik aja parajaks tegemiseks ülevas meeleolus linna peale…

Muidugi poleks see
võit meile osaks saanud ilma meie tubli juhendaja Sirje Keremeta, kes asja vedas
ning võistluse tulihingelisele propageerija Maidu Varikuta, kelle heale reklaamile
selle ürituse kohta me ka ise
innustusime.
Lennukiga Brüsseli poole teele asume 28. juunil, kui
kool juba läbi ja kõigil aeg
suvevaheaja nautimiseks.
Meie projektitöö on huvilistele kättesaadav ja kaasablogimiseks avatud - http://
europinion.webnode.com.
Üks osa sellest on meie ühistöö Rumeenia ja Horvaatia koolidega, läbiviidud
uuringute ja uurimistööde
tutvustused, oma kogukonna elu parandamisel jagasime kogemusi meie kooli
heategevusprojektist. Meie
ühine seisukoht on, et sotsiaalse tõrjutusest ja abivajajatest tuleb õpilastele rääkida, siis võibolla nii mõnigi
taipaks, et ka tema tahaks ja
saaks midagi ära teha.
Johanna Toplaan,
11a
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Õuesõppe ilusal kevadpäeval läks igati korda
Reedel, 21. mail toimus
5. b klassi õuesõppepäev Järvel. Tutvuti kevadsuvise loodusega, uuriti taimi, uudistati rähni, mägra ja punahirve elutegevuse jälgi; palju
uut saadi teada ravimtaimedest, nii mõnigi maitses esimest korda jänesekapsast.
Et elus asi on kõige parem
asi, siis enam jäi matkarajalt
meelde kohtumine vaskussiga. Ka turismitalus kasvavad
loomad - metssead, mägiveised ja üliarmsad taksikoerad
- said suure tähelepanu osaliseks.
Päev võeti kokku püstkojas viinereid grillides ning
loomade nahku ja sarvi uudistades. Võõrustajal, onu
Aivaril, jätkus huvilistele jahimehelugusid lausa ärasõiduni. Aitäh talle!
5. b klassi õpilased tänavad kõiki, tänu kellele see tore kevadine õppepäev võimalikuks sai!
Õpilaste nimel Grete Pihl,
klassijuhataja

5. b klassi õuesõppepäev Järvel

5. B klassiga Pärnus - loomaaias ja teatris:-)

Pedagoogika uued tuuled:-)

Laupäeval, 15. mail käisid 5. b klassi õpilased reisil
Pärnus. Päeva alates mindi miniloomaaeda, kus räägiti erinavatest putukatest
ja roomajatest. MiniZoo on
Pärnus asuv terrariumi loomade eksponeerimise paik.
MiniZoo kogus on madusid
alates eestimaisest rästikust
kuni suurte võrkpüütonite
ja tiigerpüütoniteni. Mürkmadudest on veel esindatud
kurikuulus kesk-aasia kobra ja ka texase lõgismadu. Sisalikest on MiniZoos näha
mõnda gekoliiki, näiteks tokee, kui ka juba tänaseks isegi Eestis koduloomana levinud roheleeguane. Lisaks
loetletud roomajatele elab
MiniZoo's ka niiluse krokodill. Saime pai teha tarantlile, peos hoida suuri tarakane, kaelas või käes hoida
madu (kes julges!). Veel olid
miniloomaaias kõigile meeldivad väikesed kilpkonnad.
Pärast loomaaia külasta-

mist läksime Endla teatrisse,
kus vaatasime koguperelavastust "Röövlitütar Ronja". Astrid Lindgreni raamatust tuttavad tegelased
elustusid, nimiosas mängis
Kaili Viidas, teistes osades
Priit Loog, Sepo Seeman,
Jaan Rekkor, Carmen Mikiver, Indrek Taalmaa, Triin
Lepik, Jaanus Mehikas, Sten
Karpov, Ahti Puudersell, Jüri Vlassov, Liis Laigna ja lapsed Johannes Seeman, Leonhard Sass Taalmaa, Erik
Viik, Eric Nieman. Etendus
oli põnev, paljude heliefektidega ning meeldis kõigile.
Pärast etendust saime
tunnikese vaba aega Kaubamajakas, kus sõime lõunat, uudistasime poodides
ning jälgisime tegevusi, mida korraldati lastele kaubamaja sünnipäeva puhul.
Reis oli lõbus ning vahva,
väga tore päev oli!
Kristiina Takkis, Kati Räim,
Richard Kesküla 5. b klassist
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KG aineosakonnad meenutavad õppeaastat
Kiires
aastalõpusaginas
mõtisklesid aastalõpumõtteid
kolm aineosakonda: muusikud, võõrkeeled ja eesti keele rahvas.

Osakonnatöö
suurimad
kordaminekud õppeaastal.

Veikko Lehto: Oli tavapäraselt töine aasta. Osavõtt muusika aineolümpiaadist oli arvukas ja tulemuslik. Meie
õpilased osalesid üheteistkümnel erineval konkursil ja
reeglina väga edukalt. Osakonna tublid õpetajad korraldasid toreda lauluvõistluse - Saaremaa Laululind 2010.
Tänu neile selle eest!
Esmakordselt alustasid sel
aastal tööd 2 algklassi muusikaringi ja meie kooli 1. klassi baasil moodustatud poistekoor. Esimest aastat toimus
meie majas ka kitarriõpe, mida korraldas Heiko Liiv.

Suurt rõõmu teeb, et kooli üks tähtsamaid prioriteete
- anda kõigile eneseteostusvõimalus - on jõudnud ka õpilasteni. Seekord väljendus see
eelkõige kolmes Ivar Piterskihhi luuleõhtus. Superlahe!!!
Merike Kivilo: Võõrkeelte
osakonna õpetajatele-töömesilastele oli töine aasta. Aasta
algul võõrustasid saksa keele
õpetajat külalisõpetajat Austriast ja õpilastel oli hea võimalus kuulata saksa keele kui
emakeele kõnelejat.
Vene keele õpetajad koos
õpilastega tegid hoolega isetegevust. E.Kase õpilased tutvusid lähemalt filmitööga,
osaledes Tiigrihüppe projektis. Inglise keele õpetajatel oli
erinevaid olümpiaade ja konkursse, milleks õpilasi ette
valmistada ja muidugi oodatakse nüüd põnevil finaali ehk

riigieksami tulemusi.

Ootused õpilastele, mis
läks hästi
Veikko: Õpilased on ikka tublid, kui neid targasti juhendada. Üldiselt on
vist kõigi juhendajate ootus,
et õpilased hakkaksid ikka
enam ise mõtlema ja olema
loovamad oma tegemistes.

Merike: Õpilased olid nagu ikka koostööaltid, aga oli
halvemaid ja paremaid päevi,
aga kokkuvõtteks võib öelda,
et kena keik. Õpetajad said
õpetada ja õpilased õppida
ning tulemused pole põrmugi kehvad.

Mida põnevat ootate uuelt
õppeaastalt?

Veikko: Ikka põnevaid väljakutseid ja toredaid projekte.
Merike: Uuel aastal lisandub meile uus keel ja uus kol-

leeg – KG-s hakkab hiina keelt
õpetama õpetaja Hiinast. Tulemas on taas saksa keele külalisõpetaja. Uus õppekava
nõuab süvenemist ja arutamist. Loodame, et tuleb huvitav aasta.

Soovid kolleegidele ja õpilastele suveks.

Külmale talvele võiks järgneda palav suvi, siis oleks
kõik tasakaalus. Kõike kena,
Veikko
Soovime õpilastele kosutavat ja huvitavat suvevaheaega
ja kollegidele pingevaba akudelaadimist, et sügisel saaks
kõik hoogsalt taas tööle hakata. Merike
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja
Merike Kivilo, võõrkeelte
osakonna juhataja

Eesti keele osakonna aastalõpulauluke ehk toimekas õppeaasta regivärsis
Algas algas aasta algus
aasta algus aabitsane
aabitsane sügisene
emakeele ehtimiseks
kirjasõna kuulutuseks
õigekirja õpetuseks
õpetajad olid valmis
õpilased õige targad
tarkust targalt taga nõudmas
Sõudis sügis soojakene
Tulid tegemised targad
kirjanduse päevad kaunid
näitemängud nägusamad
lavalt looksed libedamad
ütlemised ühetasa
tulid tegemised targad
viktoriini veeretused
mõistumängu mõlgutused
targemate teadmisnäited
raamatust read rõõmsamad
Tulid tegemised targad
Koidulaulikultki laused
sõnamised seltsilised
Viidingu viisiveeretused
Mairo Tänav tegi ära
seaduslikult oli pädev
auhind tuli võiduväärne
vabariiki teele asus
Tulid tegemised targad
maakonna olümpiaadil

tarkused me tugevatelt
teadmised nii tammisedki
mõistuselti meelemängud
Linda, Mare tippu viisid
Tulid tegemised targad
etlemine emakeeles
sõnamine salamisi
vestlemine vanaviisi
saaremaal ja vabariigis
Võistulausumine Eestis
sedakorda saares toimus
Kuressaare linnakeses
teatrimaja terendusel
16 vaprat valmiseadjat
sõnu seadma jõudis jälle
Argo tõstsid poodiumile
KG kenal korraldusel
Aasta astus ausas usus
ausas usus, targas sammus
kanged kooli kõnemehed
kõnelesid kõuehäälel
kõuhäälel, kaunil keelel
panid saali vakatama
imestusest ehmatama
targast mõttest mõnulema
kohti kolm sealt kanti kooli
kanti kooli uhkuseksi
Taavi tõe tunnustuseks
Tulid tegemised targad
emakeelepäeva kannul
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)

Petersoni kiituseksi
emakeele kauniks kasteks
kirjanduse kirjuks kirjaks
peeti maha konverentski
kirjameeste kuulutuseks
kirjasõna tutvustuseks
Tulid tegemised targad
Liivil riimid voolasivad
veeresivad üle huulte
parimatel tegijatel
Minni Meistersoni sõna
kõlas kaunilt üle saali
suure tasu tõi see kaasa
auhinna ausa, vägevama
sõidu Alatskivilegi
sõnameistri kodukohta.
Tulid tegemised targad
uued tuuled teadmisteski
lingvistika ehk keeleteadus
huvi koolis ärgitas ka
tarku säädis mõtelema
Mare Kiider marjakene
vabariiki välja jõudis
Aasta astus ausas usus
ausas usus, targas sammus
vägevamad saare mehed
kangemad kui Kalev ise
Henri Kausi juhtimisel
Ave Jõgi toetamisel
vabariiki aerutasid

võrgud Emajõkke lasksideesmärk meestel oli kindel
kindlam veel kui kaljuseina
kobedam kui kogre saba
hiilgavam kui hiidlastelgivabariigi teatrialava
kooliteatri kuulutusel
teadjameeste tunnistusel
panna naerust nakatama
nakatama, vakatama
Auga retkelt koju tuldi
koju tuldi kooli naasti
üle mitme-setme aasta
vabariigis ilma tehti
ilma tehti, kuulsust saadi
Oli rikas aastakene
tublid töökad lapsekesed
agaramad õpsikesed
ühes palju ilu loonud
ilu, kasu koolil toonud
Nõnda lõpmas aastakene
otsa saamas tunnikesed
edu kõigil eksamiteks
kerget jalga sportimiseks
Tulgu hinded paremad
tagajärjed vingemad
Kõigile kena kevadet
sooja ja säravat suvekest
Merle, Marit, Heidi, Malle,
eesti keele osakond

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

