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Juht tänab
maakondliku
etlemiskonkursi "Koidulauliku valgel" korraldajat Merle Rekayat ja auhinnatud õpilaste
juhendajaid Marit Tarkinit
ja Eve Tuisku;
kõigile matemaatikaosakonna õpetajatele ja nende
abilistele matemaatilist huvi
tekitava ning parajalt matemaatilise ainenädala läbiviimise eest

Lk. 2

Timmo Toll joonistas
Euroopat ja sai auhinna

Lk. 3

PÖFF tuleb Kuressaarde, mine vaatamata...

Lk. 4

Lapsevanemad arvavad Teatrigalast...

Teine advent – vaikselt läbi maade...

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Õnnitleme Gabriel Seppa, keda tunnustati vabariigi aasta parima noorte golfitreeneri tiitliga.
Sirje Metsküll,
spordiosakonna juhataja

Teated
Kirjastus TEA müüb talveaias raamatuid kolmapäeval 8. detsembril kell 10.0012.00.
Kasuta juhust ja hangi
Jõuluvana kingikotti vajalikud raamatud!
Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja

Täna,
kolmapäeval
KG aulas
maakondlik
solistideduettide
konkurss
Tule kuulama
ja vaatama!
Sünnipäevad
Marko Kumm
Anu Rand
Anneli Vaabel

9.12
9.12
12.12*

Jõulud ei ole enam kaugel!

Kaks advendiküünalt on
põlemas, sammuke taas jõuludele lähemale. Päevade
rutus ei saa veel hästi arugi,
et nad on ju varsti käes. Kas
midagi on muutunud... minu ümber, minu kõrval, minu sees?
Kas mul on aega iseenda
ja teiste jaoks või on mind aina ümbritsemas rutt, muremõtted tegemata asjade pärast ja hirm, et ma ei jõua ju
kõigega hakkama saada, ma

ei olegi nii väärtuslik ja hea,
ma ei suuda...
Advendiaeg on ka mõtete korrastamise ja puhastamise aeg. Sest mida mul
jagada oma seesmisest segadusest, mida edasi anda murelikest mõtetest?
On aeg tuulutada oma
hingekambreid, puhastada
süda muremõtteist, et rõõm
saaks tulla. Tulla ja jääda.
See on advendiaeg... puhastustuur nii seest kui väljast.

Üks ilus vana laulusalm kõlab: nüüd vaikselt läbi maade üks armas ingel läeb; ei
ükski näe küll teda, ta siiski
kõiki näeb.
Astume meiegi edasi…
vaikselt ja armsalt, inglisammul, nähtamatult muutes
iseennast ja maailma meie
ümber.
Katrin Keso-Vares,
kaplan
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Reis Tallinnasse näituse avamisele
3. detsembril võttis 3. c
klassi poiss Timmo Toll
koos oma isa ja õpetajaga
teekonna ette Tallinnasse
Euroopa Parlamendi Infobüroo majja.
Põhjuseks oli joonistusvõistluse „Joonistame Euroopat“ näituse avamine
ja autasude üleandmine.
Timmo võitis oma tööga
„London“ Vilja SavisaarToomasti eripreemia. Lapsi
oma juhendajate ja vanematega oli kohale tulnud umbes 40.
Ürituse avas Venno Loosaar alias Tibu, kes viskas
nalja ja lõi lõbusa meeleolu.
Iga laps sai Euroopa Liidu
teemalise kotikese, samuti
tutvustati veelkord kõikide
kohalekutsutud laste töid.
Eripreemiaid olid tulnud
isiklikult kätte andma proua
Vilja Savisaar-Toomast ja
härra Tunne Kelam. Nemad
parandasid ka Tibu ja laste
Euroopa-alaseid teadmisi.
Samuti tunnustati tööde ju-

Lühidalt
Laupäeval, 4. detsembril
toimus maakondlik geograafiaolümpiaad. Osalejaid oli üle maaakonna
väga palju, lõppsummas
punktide vahed väikesed.
Meie kooli tublimad
tegijad geograafias on: 7.
klassidest Kristel Sepp 5.
koht, Cäroly Kirs 6. koht;
8. klassidest Priidu Saart
6. koht; 9. klassidest Vahur
Varris 1. koht, Riin Nõukas 5. koht; 10. klassidest
Mihkel Aavik 5. koht, Maris Kõrgessaar 7. koht; 11.
klassidest Riho Eichfuss
3. koht, Sander Sadam 4.
koht, Kai Kreos 5. koht; 12.
klassidest Andry-Sten Tõru 3. koht.
Aitäh kõikidele õpilastele, kes osalesid olümpiaadil, sest ajagraafik on
meie koolis novembri lõpus – detsembri alguses
väga tihe!
Geograafiaõpetajad Eneli
Vahar ja Malle Tiitson

Timmo Tolli “London”

hendajaid.
Kui kõik auhinnad kätte antud, kostitati kõiki suupistete ja suure tordiga, millel oli peal joonistusvõistluse

logo.
Kokku laekus võistlusele ligi 1500 joonistust, mis oli
saadetud nii üle terve Eesti
kui ka Bulgaariast, Poolast,

Lätist, Prantsusmaalt, Šotimaalt ja Küproselt.
Raina Tiidovee,
klassiõpetaja

Nädal täis matemaatikat
Kui Sul on 38 tilka vett ja
Sa lisad sellele 16 tilka
vett, siis mitu tilka vett on
Sul nüüd?
29. novembrist – 2. detsembrini toimus matemaatika ainenädal. Selle raames
püüdsime anda kõikidele
õpilastele ja ka õpetajatele
võimaluse osaleda erinevatel võistlustel. Nii algas nädal esmaspäeval peastarvutamise konkursiga. Parimad
arvutajad on: 1. b Egert Andrejev, 2. a Rauno Paja, 3. a
Kendra Rand, 4. a Aleksander Tõru, 5. a Sven-Mihkel
Lember, 6. b Ingrid Pruunlep, 7. a Sander Tamm, 8.
a Henri Kaljulaid, 9. klass
Riin Nõukas (9. a) ja Marleen Kubits (9. b), 10. c Steven Sullakatko (maksimumpunktid!), 11. a Tanel Kuhi,
12. a Tanel Tõru ja Greete Mänd, õpetajatest oli parim peast arvutaja õp Marju Kirss.
Teisipäev pakkus pisut

meelelahutust teatevõistluse näol. Selle võistluse parimad olid: 5.-6. klass 6. a, 7.9. klass 9. a, 10.-12. klass 12.
a. Kõige osavamad olid aga
õpetajate võistkonda kuulunud Marju Kirss, Malle Tiitson ja Eneli Vahar.
Kolmapäeval
muutus
nädal juba matemaatiliselt
pingelisemaks. Kätte jõudis nuputamise aeg. Parimad nuputajad olid: 5. klassid 1.-2. koht Sven Mihkel
Lember, Hendrik Lillemets
(5. a) ning Patrick Lomp,
Karl-Romet Uljas (5. a); 6.
klassid Grete Kaal, Brigita Tool (6. a); 7. klassid 1.2. koht Karl-Patrick Lauk,
Kert Mandel, Sander Tamm
(7. a) ning Deelia Kuusnõmm, Caroly Kirs, Diana Kasesalu (7. a); 8. klassid Karl-Martin Lember,
Karmen Tamsalu, Meelika
Seppel (8. a); 9. klassid Marleen Kubits, Johanna Suurhans, Kertu Leesmaa (9. b);

10.-12. klassid 12. a klass
Neljapäeval toimus raskeim individuaalne võistlus
– olümpiaad. Selle parimad
olid: 4. klassid Karl Jõgi
(4. b); 5. klassid Sven Mihkel Lember (5. a); 6. klassid Ingrid Pruunlep (6. b)
ja Risto Lillemets (6. b); 7.
klassid Sander Tamm (7. a);
8. klassid Karl-Martin Lember (8. a); 9. klassid Johanna
Suurhans (9. b); 10. klassid
Janno Õunpuu (10. a); 11.
klassid Kai Kreos (11. c); 12.
klassid Tanel Tõru (12. a)
Aitäh kõikidele osalejatele, tublidele matemaatikutele,
klassiõpetajatele,
õpetajatele, kes osalesid peastarvutamises ja teatevõistluses! Aitäh ka sööklale ruumi kasutamise võimaluse
eest. Hea meel on, et kõikide
klasside esindused olid igal
võistlusel väljas!
Ariita Sepp, matemaatika
osakonna juhataja
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Inspira käis end Tallinnas laadimas
Möödunud nädala neljapäeval-reedel osales suur
hulk Inspira ringijuhte ja
Inspira Tarkade klubi liikmeid õppereisil Tallinnasse.
Ajad toovad kaasa muutusi ja nii oligi vaja minna
vaatama, õppima ja kogemusi saama teistesse koolidesse, kus huvitegevusega suurel määral tegeldakse.
Valisime välja kaks Eesti hariduspildi säravat tähte: Tallinna huvikeskus Kullo ja
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium. Esimesel päeval
külastasime väga suurt huvihariduse maja, Kullo rin-

gides osaleb üle paari tuhande õpilase. Kullos on head
võimalused väga erinevate
huvide harrastamiseks, suur
hulk oli tehnika ringe poistele, erinevaid kunstiringe,
mudilaste ringe, muidugi
üldtuntud koor Ellerhein ja
rahvatantsuansambel Sõleke ja palju palju muud. Kool
on pikkade traditsioonidega, mille hulka kuulub ka
Karepa noortelaagri töö korraldamine. Kullos jäid silma
hulk meessoost ringijuhte ja
särasilmsed töötajad.
Vanalinna Hariduskolleegiumis möödus teine
koolituspäev. Meie üllatu-

seks on Hariduskolleegium
kunagi alguse saanud just
huvikoolist, kuid tänaseks
on olemas kõik kooliastmed:
lasteaed, põhikool, gümnaasium ja huviharidus nendesse imelisel, kuid väga keerulisel moel kõrvaltvaatajate
jaoks põimunud. Just see oli
ka meie esmane huvi - kuidas integreerida huvikool ja
üldhariduskool. Kuigi nad
arvasid, et meie koolid on
vormilt päris sarnased, siis
ise me teame, et meil on sarnase toimiva süsteemini veel
päris pikk tee, muidugi me
oleme nende kõrval ka väga
noored. Lapsekeskne lähe-

nemine, töötajate pühendumus ja lastevanemate tohutu koostöötahe on see, mis
sellest koolist enam silma ja
kõrva jäi ning mis südamesse kustumatu mulje jättis.
Mõlemad koolid võtsid
meid väga hästi vastu ja jagasid varjamatult oma kogemusi. Reisil osalenud olid
ühisel seisukohal, et uut indu, ideid ja suunda edasiminekuks andis reis kuhjaga.
Tänud kõigile osalejatele ja
tundide asendajatele ning
Annelile sõlmitud kokkulepete eest!
Tiia Leppik,
Inspira juhataja

MIS ON PÖFF?!? Tule ja saa teada...
Pöff on filmifestival, mille
eesmärgiks on tutvustada
maailma ja Euroopa värskeimat filmiloomingut.
Festival
annab
tubli annuse kultuurset meelelahutust ning aitab kaasa
üleüldisele väärtfilmide propageerimisele ühiskonnas.
Pöffi ampluaa on lai - siit
peaks leidma oma filmi iga
vaataja.
Esimene festival toimus
1997. aasta talvel, ajal, mil
enamik Eestimaa kinosid
olid sulgenud uksed ja filmitegemine ise oli kuulutatud
kõige suurema riskiga äriks,
kuhu ei soovitatud investeerida.
Tallinnas ja Tartus on
küll tänaseks päevaks avatud kaasaaegseid kinosid,
kuid filmid reeglina enamjagu ikka vaid Hollywoodi
kaubamärgiga.
PÖFF toimub alati siis,
kui november ja detsember
saavad kokku, ajal, kus inimesed igatsevad taga valgust ja hinged otsivad kaaslast.
Filmid on nagu hingedki, kes otsivad pimedas kinosaalis prožektori valguses
oma vaatajaid. Seda mär-

gib ka PÖFFi ava- ja lõputseremoonia traditsiooniline
sissekantav ja ärapuhutav
küünal, mille leek läidab ja
kustutab kinoprožektori kiire jõuluvalguse kumas. Vahepeal aga vallutab inimesi
kino müstiline maagia...
2008. aastal oli PÖFF esmakordselt oma programmiga Kuressaares. Näidati
6 filmi ligi 200-le vaatajale.
Tartu armastusfilmide festivali ja Haapsalu õudusfilmide festivali kõrval olid Kärdla ja Kuressaare siis ainsad
väikelinnad, kuhu PÖFF
jõudis.
Tänavu taas Kuressaares.
Vaatamiseks mitmed võistlusprogrammide ja juba mitmete Euroopa auhindadega pärjatud filmid. Lisaks
põhiprogrammile on võimalus vaadata animafilmiprogrammi ja filmitudengite
võistlusprogrammi. Festivali lõpupäeval võimalus vaadata Eesti lühimängufilme.
Lisaks
filmielamustele
on Kuressaare linn koostöös
kunstnike Elo Liivi ja Indrek Lehega ning Ametikooli noorte kunstiõpilastega
toomas-tegemas valgusinstallatsioone meie pimedas-

se aega.
Flmiõhtute järel toimuvad muusikaüritused, mis
enamasti tasuta on.
Häid filmi-, kunsti- ja
muusikaelamusi!

Info: www.poff.ee/kuressaare ; www.kuressaare.
ee/poff
Lisaks loe lehti ja filmiarvustusi ning kuula raadiot !
Heli Jalakas
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Teatriõhtud ees, teatrigala järel
Kuressaare Gümnaasiumis 16. kirjanduspäevad on
nüüd juba minevik, kogu
kool võistles kirjandusviktoriinil ja tehti teatrit. Nagu ka
eelmisel aastal pandi seegi
kord kahele elamusterohkele teatrinädalale punkt Teatrigalaga, kus astusid üles nii
põhikooli kui ka gümnaasiumi parimad. Kui teatriõhtud ise on kinnised üritused,
siis Teatrigalale on oodatud
kõik lapsevanemad ja külalised. Huvi ürituse vastu oli
väga suur, mida näitas ka
rahvast täis saal.
Teatrigala külastajate arvamusi
Tulin kooliteatrit vaatama, aga õhtu käigus tekkis
tunne, nagu istuks linnateatri saalis. Ja seda just gümnaasiumi näidendite puhul.
Mind paneb imestama, kui

palju andekaid ja tublisid
noori KG-s käib. Luua õppetöö kõrvalt valmis sellised
etendused, panna need lavale ja näidelda, see on meeletu töö. Kust küll noored võtavad selle energia? Küll aga
sellist nooruslikkust jäi etendustes puudu. Ei tea, kas
masu on noori niimoodi mõjutanud. Noored on juba
täiskasvanute maailmas ja
toovad lavale täiskasvanute elu, muresid ja probleeme. See oli veidi ehmatav.
Noortele peaks see teema
veel kauge olema. Kuukiviklubi vahepalad tõid mind
nagu tagasi kooliteatrisse.
Jube tublid noored käivad
ikka siin koolis. Anneli (lapsevanem)
Tänapäeva noortel on nii
kõrged ideed, milleni kõik ei
jõua. Osade näidendite mõttele oli raske pihta saada.

Vanasõna avamine jäi ka kohati mõistmatuks. Aga esitamised ning lavalised lahendused olid ikka väga head.
Need noored peavad ikka
olema väga talendikad, et
näidendeid niimoodi välja
mõelda ja lavale tuua. Väga
sümpatiseerisid mulle põhikooli etendused eesotsas
Priidu Kiidukukega. Vahepalad olid ka vahvad. Tänu
nendele sain teada, mis vanasõna parasjagu paljastama hakatakse. Tiiu (vanaema)
Väga tore ja lennukas õhtu. Olenemata ürituse paaritunnisest pikkusest, ei tekkinud kordagi sellist tunnet, et
igav oleks või õhtu oleks veninud. Minu isiklikuks lemmikuks kujunes 12. c klassi
etendus. Ja seda just näitlejatöö pärast. Kõik kolm mõjusid laval nii loomulikuna.
Küll aga ei saa ma aru, miks

noored nii raskeid probleeme nagu lahutus, lahkama
peavad. Ei tea, kust neil sellised probleemid tulevad.
Aga õhtu ise oli super, ei midagi pole ette heita. Riina
(lapsevanem)
Teatrigala KG-s jättis
sügavalt positiivse mulje.
Meeldis vaheldusrikkus ja
see, et laval oli näha etendusi erinevates žanrites. Lisaks
lõbusatele tükkidele oli julgust pöörata tähelepanu tõsisematele teemadele. Lahedad vahepalad liitsid kogu
galaetenduse
tervikuks.
Tubli töö! Liia (lapsevanem)
Suur tänu esinejaile ja
armsale publikule, kohtume
KG teatrisaalis taas aasta pärast!
Kristi Kandima,
12. C

KG 16. kirjanduspäevi
toetasid:

Saaremaa Keskraamatukogu

KG Söökla
AS Makros
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Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

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
Marit Tarkin
Heidi Truu
Maret Laurson
Malle Tustit

