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Juht tänab
Suur, suur tänu õpilasvahetuse majutusperekondadele: perekond Teär, perekond Laum ja perekond
Toose.
Anneli Meisterson ja
õpilasesindus

Tänan meie kooli tublisid ansamblilauljaid ja nende juhendajaid Helle Randa, Mai Randa, Pilvi Karu
ja Laine Lehtot. Veetsime
üheskoos toreda päeva Leisi Keskkoolis!
Tänan algklasside solistide konkursil osalenud
õpilasi ja nende tublisid
õpetajaid. Tänud ka Gerdile ja Gretele tänukirjade kujundamise eest.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Suur tänu kõigile etlejaile, kes maakonnas väga heal tasemel kooli esindasid ja juhendajaile Reet
Välissonile, Sirje Mehikule, Grete Pihlile, Merle Rekayale, Malle Tustitile, Eve Tuisule ja Heidi
Truule. Eraldi tunnustus
Minni Meistersonile ja Argo Sannikule kooli väärika
esindamise eest üleriigilisel
konkursil!
Marit Tarkin,
humanitaarosakonna
juhataja

Teated
23. veebruari tööpäeva
kestvus on 8:00 - 13:00.
25. veebruaril 2011 on tasuline puhkepäev kõigile KG
Sihtasutuse töötajatele.
Ursula Rahnik,
personalijuht

Leili Raadik
Mart Aardam
Astra Truumure

19.2
19.2
18.2

16. veebruar 2011

Saarlased olid vabariiklikul
etluskonkursil silmapaistvad
Reedel, 11. veebruaril
Jõhvi Kontserdimajas korraldatud üleriigilisel etluskonkursil pärjati saarlased
kahes vanuseklassis laureaaditiitliga.
Noorema vanuseastme
(4.-6. klass) laureaaditiitli
pälvis Karl Kadak Vanalinna koolist. Vanema vanuseastme (10.-12. klass) laureaaditiitli vääriliseks tunnistati
Liisa Saaremäel Saaremaa
ühisgümnaasiumist.
Kui Karl oli pealtvaatajate hinnangul oma esitluse
ja enesekindlusega teistest
peajagu üle, siis keskmises
(7.-9. klassid) ja vanemas
vanuseastmes oli konkurss
märksa tasavägisem.
Kuressaare Gümnaasiumi esindasid väärikalt Minni Meisterson 9.a klassist ja
Argo Sannik 12.a klassist.
Keskmise vanuseastme
laureaaditiitel läks Rakke
gümnaasiumi õpilasele.
Kontserdimaja kammersaalis peetud konkursil osales 36 etlejat üle Eesti. Nooremas vanuseastmes 9,
keskmises 12 ja vanemas 15
õpilasetlejat.
Igas vanuseastmes anti
välja üks eripreemia, 1. ja 2.
koht ning laureaaditiitel.
Etlejaid hindas kolmeliikmeline žürii: näitekirjanik ja dramaturg Urmas
Lennuk, Rakvere teatri näitleja Velvo Väli ning Maret
Oomer Eesti Harrastusteatrite Liidust.
Jõhvi oli oma tunnuslause vääriline - meeldivate
kohtumiste paik.
Eve Tuisk,
eesti keele õpetaja

Sünnipäevad
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Saare maakonna etlejate
konkursil olid KG õpilased

Saaremaa esindus Jõhvi kontserdimajas

väga tublid.
Igas vanuseastmes anti välja grand prix, 3 võrdset laureaati, 2 eripreemiat
ja 2 žürii preemiat erinevate
nüansside eest.
4. - 6. klass SannaMarcelle Ots eripreemia
Greete Paaskivi hea jutustamisoskuse preemia õpilaste
juhendaja Grete Pihl. KarlRomet Uljas loomulikkuse
preemia, juhendaja Reet Välisson
7. - 9. klass Minni Meisterson grand prix, juhendaja

Eve Tuisk. Kristina Liiv laureaat, juhendaja Malle Tustit. Gert Tammel laureaat,
juhendaja Heidi Truu. Laura Oolup eripreemia, juhendaja Eve Tuisk. Liis Lepik
eripreemia, juhendaja Eve
Tuisk
10. - 12. klass Argo Sannik laureaat, Andry-Sten
Tõru laureaat, Maarja-Liis
Mereäär laureaat, Risto
Paiste eripreemia, Mihkel
Vendel preemia, juhendaja
Marit Tarkin.
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Kooli MM
tütarlaste
korvpallis
Algavad kooli meistrivõistlused tütarlaste korvpallis
Mängud toimuvad alates
14. veebruarist 2011. a, esmaspäeviti kell 17:00, mängude algus kolmapäeviti on
kell 16:00, 16:45 ja 17:30 kooli võimlas.
Igas võistkonnas võib olla kuni 9 mängijat. Võistkondadele on soovitav ühte värvi võistlussärgid.
Kohtumine koosneb 4
veerandajast. Iga veerandaeg
kestab 6 minutit. Iga klass on
kohustatud tulema mängule
ühe kohtunikuga. Kui kummalgi klassil ei ole kohtunikku, siis mängu ei toimu.
Kui võistkond ei ilmu
mängule ettenähtud ajal,
kõrvaldatakse ta turniirilt ja
kohal olnud võistkond saab
võidu 50:0. Mängude täielikku ajakava saab vaadata
võimla ees stendilt.
Ajakava:
14. veebruar kell 17:00
12.a-12.b
16. veebruar kell 16:00
12.d-10.c, kell 16:45 11.c-9.ab,
kell 17:3012.c-11.a
21. veebruar kell 17:00
12.c-9.ab
23. veebruar kell 16:00
12.b-12.d, kell 16:45 11.c-11.a,
kell 17:30 12.a-10.c
Kogu võistluste ajakava on võimla teadetetahvlil. Võistluste peasekretär on
Riina Kuusk
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Selgusid maakonna parimad
õpilasansamblid

Ansambel Sa:rlaine (juh Laine Lehto) - gümnaasiumi II koht

Reedel, 11. veebruaril toimus Leisi Keskkoolis maakondlik koolinoorte vokaalansamblite konkurss.
Osalevad kollektiivid jagunesid A ja B kategooriasse: esimesed võistlesid õigusele esindada Saaremaad
aprillis toimuval vabariiklikul konkursil Jõgeval, teised
võtsid mõõtu lihtsama repertuaari esituses.
Meie kooli esindasid 7
ansamblit: 4. klassi ansambel (juh Helle Rand), 5. klassi
ansambel Mönu (juh Veikko
Lehto), segaansambel Säde
(juh Pilvi Karu), 6. klassi an-

sambel Granzioso (juh Helle Rand), 7. klassi ansambel
Särts (juh Pilvi Karu), Inspira neidudeansambel (juh
Mai Rand) ja segaansambel
Sa:rlaine (juh Laine Lehto).
Žürii (Vahur Soonberg,
Koidu Ilmjärv, Irja Aardam,
Jaan-Eerik Aardam, Piret
Paabo) kiitis saarlaste kõrget
laulukultuuri ning valis üleriigilisele konkursile järgmised ansamblid:
4.-5. klass
SÜG-i 5. klassi ansambel
(1. koht);
6.-7. klass
ansambel Särts (1. koht);

8.-9. klass
Hundinuiad, SÜG (1.
koht),
Leisi KK trio (1. koht),
Kärla PK ansambel (1.
koht);
10.-12. klass
Orissaare tütarlaste ansambel (1. koht),
Sa:rlaine (2. koht),
Varsakabi (3. koht).
Vabariiklik
ansamblite konkurss toimub Jõgeva
Gümnaasiumis 21. ja 22. aprillil.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Sirje Metsküll,
võistluste peakohtunik

Teated
On aeg talveunest ärgata
ning mõelda sellele, et kiiruga on lähenemas kooli moloome konkurss 4.-12. klassidele, mis sel aastal toimub
7. aprillil.
Teemadeks on
1. Elu on teater
2. Fantaasiavabrik
Täpsem info kooli kodulehel ja kabinetist 201.
Nõel näppu!
Raili Kaubi,
kunsti-ja käsitööosakonna
juhataja
Saabumine Gröönimaale
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KG Laululind 2011 on Sten-Erik Liiv
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KG õpetajad
osalesid
konkursil
Toimus KG metoodiliste õppematerjalide konkurss 2010

Tänavused võitjad, keskel Sten-Erik. Pildilt puudub Karl Jõgi (vanema vanuseastme I koht).

Laupäeval, 12. veebruaril toimus meie kooli aulas juba seitsmeteistkümnendat korda Kuressaare
Gümnaasiumi algklasside
lauluvõistlus.
Kokku osales 37 andekat
ja omanäolist noort solisti 1.4. klassini. Poolteise tunni
vältel lauldi aastaaegadest,
kevadest, lindudest-loomadest, perest, kodust, õpetajast ja veel paljust muust.
Laule aitasid esinemisküpseks harjutada muusikaõpetajad Helle Rand,
Mai Rand, Pilvi Karu, Laine
Lehto ja Veikko Lehto. Ürituse läbiviijateks-teadustajateks olid 7.a klassi tüdrukud

Deelia Kuusnõmm ja Annabel Tanila.
Tublisid laululapsi hindas žürii koosseisus Malle
Veske, Tiia Leppik ja Kerstin Tang. Viimane on varem
lausa kahel korral nimetatud
võistluse võitnud.
Tänavuse aasta Grand
Prix` ja tiitli KG Laululind
2011 pälvis 3.b klassi õpilane
Sten-Erik Liiv. Võitja sai autasuks Kertu Leesmaa maali. Teised auhinnalised kohad jagunesid alljärgnevalt:
Noorem vanuseaste (1.2. klass)
1. koht Sigrid Kaevand
2. koht Anna Lee Schiff
3. koht Sandra Loik

Vanem vanuseaste (3.-4.
klass)
1. koht Karl Jõgi
2. koht Merilin Mälk
3. koht Gretten Vaga
Kõik ülejäänud osalejad said vastavalt oma isikupärale erinevaid eripreemiaid. Publiku lemmikuteks
kujunesid tänavu Sigrid
Kaevand ja Sten-Erik Liiv,
algklasside õpetajate lemmikuks sai Kätlin Hiiuväin.
Suured tänud abi eest
ürituse korraldamisel ja läbiviimisel kõigile muusikaõpetajatele, samuti Grete
Pihlile.
Veikko Lehto
muusikaosakonna juhataja

Kooli meistrid suusatamises
Eelmine nädal möödus
koolis suusatamise tähe
all. Selgusid kooli meistrid.
Parimad esindavad kooli maakonna meistrivõistlustel.
Vanuseklasside parimad
olid
10.-12. klasside neiud 6 km
I Johanna Toplaan 12.a
21.37,7
II Lisette Toplaan 10.a
21.38,5
III Näncy Reinart 12.a
30.29,8
10.-12. klasside noorme-

hed 10 km
I Oliver Mändla 11.c
31.15
II Ronald Paju
11.c 31.50
III Karl-Patric Lauk 7.a
34.47

7.- 9. klasside tüdrukud 4
km
I Maarja Toplaan 8.a
14.03
II Liis lepik 9.a 16.04
III Helina Väli 8.b 16.52
7.-9. klasside poisid 6 km
I Karl-Patrik Lauk 7.a
17.20
II Priidu Saart 8.b 19.26

III Fred Paist 9.a 20.40

4.-6.
klasside
tüdrukud 2 km
I Kati Räim 6.b 7,35
II Lisanna Himmist 4.a
8,17
III Mari Tiitson 5.b 8,59
4.-6. klasside poisid 4 km
I Karl-Jakob Toplaan 5.b
12.45
II Saimon Moondu 5.b
14.49
III Risto Lillemets 6.b
15.02
Sirje Metsküll,
spordiosakonna juhataja

Eelmisel nädalal lõppes
meie kooli õpetajate metoodiliste võtete ja -materjalide
konkurss ning selgitati välja
parimad.
Konkursi eesmärgiks on
motiveerida õpetajaid looma
omaloomingulisi metoodilisi vahendeid ja praktiliselt
kasutatavaid õppematerjale,
pakkuda võimalust jagada
hästitoimivaid metoodilisi
vahendeid ja võtteid kolleegidele, võimaldada õpetajale
koolituskogemust oma meetodeid tutvustades.
Konkursil osales 14 õpetajat väga erinevate töödega,
kelle seast valiti välja 6 alljärgnevat tööd:
Ene Riis, Raina Rääp, Raina
Tiidovee
Töövihik „Loe ja mõista“
(tekstist arusaamist arendavaid ülesandeid esimeses
kooliastmes).
Tiina Käen, Johannes Kaju
Ringtreeningu õppematerjal erinevate lihasgruppide
treenimiseks kehalise kasvatuse tunnis.
Madli-Maria Naulainen
Materjal
I
maailmasõja
käsitlemiseks
tundides:
http://esimenemaailmasoda.blogspot.com/
Marit Tarkin
Kirjandusteoste kasutamine
väärtuskasvatuses.
Maren Asumets
Lauamäng keeletundideks.
Suurepärane vaheldus tavapärasele tunnile ja vahend
sõnade õppimiseks ja praktiseerimiseks võõrkeele tundides, mälu arendamiseks
ja silmaringi laiendamiseks.
Raili Kaubi
Õpilaste
kokandusblogi
http://www.maitse-asi.
blogspot.com
Publiku lemmiku preemia pälvisid Ene Riis, Raina
Rääp ja Raina Tiidovee ning
eriline kiitus võõrkeelte osakonnale kõige rohearvulisema osaluse eest.
Suur tänu kõigile konkursil osalejatele!
Žüriiliikmete nimel
Raili Kaubi
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Selgusid maakonna parimad
õpilasansamblid

Ansambel Säde (juh Pilvi Karu), lootustandev noor ansambel

Maidu Variku fotoreportaaž Gröönimaalt
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KG õpilaste seiklustest Hispaanias
Kuu aega vahetusajast
ongi läbi. Aeg on päris kiirelt
läinud ja tegevust on ka ikka
pidevalt. Näiteks 4. veebruaril käisime kooliga La Molina mäel suusatamas. See
oli meile mõlemale esimene kord mäesuuskadega sõita, nii et algus oli jube ja Sergi korrutas ka pidevalt „Oh
my god“, aga lõpuks võis ta
meie üle uhke olla, sest saime juba kenasti hakkama.
Lasime isegi vähe raskematelt radadelt alla, kus vahepeal Heleri küll vaid maadligi liikus, aga hakkama saime
:D. Ja tohutult lõbus ja lahe
oli. Järgmised 3 päeva vaevlesime küll suurtes liigeste- ja lihastevaludes, aga see
oli seda päeva ja kogemust
väärt. Varsti läheme perega
ka suusatama, nii et saame
oma oskusi veel lihvida.
Ilmad on siin soojemaks
läinud. Päeval on isegi 15
kraadi, nii et väljas on väga
mõnus olla. Ja alati on ka selge ilm (siinoleku ajal on vist
maksimum 3 pilvist päeva
olnud), nii et päikese käes
tekib täielik maikuu tunne.
Koolimajas on aga endiselt
ikkagi jahe, kui mitte öelda

La Molina mäel suusatamas

et külm, seega riietuma peab
siiski veel soojalt ja talviselt.
Kahjuks on meil Heleriga
mõlemal õnnestunud pisut
tõbiseks jääda. Mõlemal on
kurgud valusad, köha ning
nohu. Heleril veidi rohkem
kui minul. Aga joome hoolega raviteed (siin on valik
üüratu! :D) ja üritame soojalt riietuda, et rohkem haigeks ei jääks.
Koolipäevad mööduvad
siin rahulikult. Bioloogia-

tundides tegeleme päris tihti mikroskoobiga ja uurime
igasugu erinevaid asju. Saime ülesandeks oma kodukülast looduslikku vett võtta, et seda mõnel järgneval
tunnil uurida. Inglise keeles teeme kaasa sealset tunnitööd ja need on ikka väga
palju lihtsamad kui meie teemad Eesti koolis, aga vahelduseks ongi hea kergemate asjadega tegeleda. Teistes
tundides tegeleme enamasti

enda Eesti asjadega.
Ühel koolipäeval saime
ka klassipildi tehtud. Kõik
läksid kohe nii elevile pildi tegemise eel ja hakati isegi mööblit nihutama, et ikka
korralik pilt tuleks. Paraku pildi tegija polnud just
kõige targem tehnikainimene ja pilt eriti kvaliteetne ei
tulnud, aga vähemalt saime
tehtud :)
5. veebruaril käisime Kataloonia keskel asuvas linnas Vic'is Lluisi jalgpallimängu vaatamas. Ilm oli
taaskord kena – 16 kraadi
ja tuulevaikne. Staadion oli
väga suur ja päris uhke isegi. Lluisi võistkond võitis ka
4:1, nii et päev oli igati positiivne.
Kuna hommikuti sõidame päikesetõusule ning õhtuti päikeseloojangule vastu (oleneb muidugi päevast,
kui vara me koju läheme),
siis oleme näinud tohutult
kauneid loodusvaateid. Iga
päev on taevas erinev, mägede siluetid on mustad ja
taevas on vahetevahel tulipunane, teinekord roosa,
vahel oranž ning vahetevahel on taevas kümneid erinevaid värve. Nii et ilusaid
vaateid näeb siin iga päev :).
Heleri Kereme,
Karmen Olesk

meie klassipilt
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Raamatusoovitus
Siit leiad valiku uutest
raamatutest, mida oleks mõnus lugeda.
Nooremale koolieale

31. jaanuarist - 4. veebruari viibisid Kuressaare Gümnaasiumi 8. klassid suusalaagris Kurgjärvel.
Kohe esimesel päeval said
kõik suusad alla ja roniti mäe
otsa. Kui mäe otsast avanes
päris järsk vaatepilt, oli suurem osa kindel, et siit nad alla ei tule, kuid juba järgmisel
päeval vallutati sellised mäed
suure tuhinaga ja lõpupäevil
tundusid need juba liiga väikesed. Rajad olid head, ilmad
olid küll pilvised ja tuulised,
kraadid plussis, aga lund jätkus. Viimasel päeval toimus
võistlus, kus sai välja selgitada parimad.
Peale suusatamise õppisime suuski määrima, käisime Võru linnas Kreutzwaldi muuseumis, matkal Suurel
Munamäel ja Metsavenna talus, kus meid võttis vastu lahke peremees Meelis Mõttus.
Saime kuulata põnevaid lugusid, käia maa-aluses punkris, süüa metsavennatoitu
(koorega kartul või ja soolaga) ja kelgutada.
Kokkuvõtteks möödus
reis väga hästi, ühtegi kondimurdmist ei toimunud ja
jõudsime suurte elamustega
koju tagasi.
Täname peakorraldajat
Sirje Metskülli ja tema abilisi
ehk klassijuhatajaid ja kehalise kasvatuse õpetajaid!
Helina Väli

pärased ja uued, rahulikud
ja tormakad mängud, mis
sobivad tuppa ja õue, suurde ja väikesesse ruumi
Vanemale koolieale
“Seitsme maa ja mere taga”. Valimik klassikalisi
muinasjutte

Leesalu, Diana “Mahajäetud maja”. Lõbus, aga ka
kõhedusttekitav lugu kolmest poisist, kelle üleannetu
uudishimu viib seiklustesse,
mida keegi meist uneski näha ei oskaks.
Vaiksoo, Jaanus “Saladuslikud seiklused Toompeal”. Kummalise lossiseikluse lugu aitab selgemaks
saada parlamendi töid-tegemisi ja väikestele lugejatele saab tuttavamaks Toompea loss.
Bernhard, Anna “Laste
sünnipäevamängud”. Tava-
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Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

Martinson, Jaan “Kristina”. Suusataja Kristina Šmigun-Vähi räägib avameelselt
oma võitudest ja kaotustest,
tunnetest ja emotsioonidest.
Gilbert, Elizabeth “Söö,
palveta, armasta”. Raamatus saab jälgida, kuidas segaduses, vaimselt ja hingeliselt kurnatud naisest saab
noorenenud, enesekindel ja
armunud naine.
Aksli, Esta “Lendas väike
lepatriinu”. Romaan jutustab okupatsioonidest Eestis
Teise maailmasõja aastail,
armastusest, armukadedusest, hingesidemete katkemisest ja valusatest valiku-

test.
Mead, Richelle “Vampiiride akadeemia” 1. ja 2. Tore teismeliste tütarlaste romaan, kus leidub ohtralt
egoismi, põikpäisust, keelatud vilju, armuvalu ja kättemaksu
Soopan, Ivar “Head pahad poisid”. Raamatu peategelased on sattunud karmi
maailma, kus igaüks peab
enda eest ise välja astuma
Kender, Kaur ”Comeback”. See on autori arvetes
tema parim raamat
Kala, Chris “Ebaõnnestunud!”. Põhjalik ülevaate sellest, kuidas tänapäeva
noored elavad ja pidutsevad
Baudelaire, Charles “66
kurja lille”. Luuleraamat
Pesti, Arvo “Kirjad vennale”. Raamat on kokku
pandud vendade Arvo ja
Olavi Pesti poolt ja sisaldab nende teineteisele saadetud kirju ajavahemikust

15.04.1983 – 29.09.1986
Zetterberg, Seppo “Eesti
ajalugu”. Menuk 2010
Soidro, Mart “Mürka: pea
jagu üle”. Raju elulooraamat
meie läbi aegade ühe parima
korvpalluri Martin Müürsepa värvikast elust.
Head lugemist!
Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja
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

