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Juht tänab
Tänan kõiki EV 93. aastapäevale pühendatud Inspira kooride kontserdil ülesastunud kooride lauljaid. Suur
kiitus peakorraldajatele Helle Rannale ja Mai Rannnale, samuti tublidele juhendajatele Laine Lehtole, Pilvi
Karule ja Heidi Truule.
Veikko Lehto
muusikaosakonna juhataja

Juht tänab

Lk. 2

KG tublimad, parmiad, osavamad esinevad galal

Lk. 3

KG vabariigi aastapäevale pühendatud
balli muljed

Lk. 4

KGkad suurimal saarel - Gröönimaal

Vabariigi aastapäeva ball

Suur tänu kõigile vabariikliku ühiskonnaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud
õpilastele ja juhendajatele!
Palju õnne võitjatele:
Laura Oolup I koht, Grete Paia II koht, Kati Vahter
IV koht, Liis Lepik V koht
ja võidukate õpilaste juhendajale Vilma Kuigerile! Edu
vabariiklikus voorus!
Marit Tarkin,
humanitaarosakonna
juhataja

Suur tänu kõigile 10.
klasside õpilasi ja klassijuhatajaid Sirje Keremed, Helle Randa ja Madli-Maria
Naulainenit vabariigi aastapäeva balli korraldamise
eest.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated
NB! 1. aprillil kell 11:00
on KGs esinemas Eesti Maaülikooli õppejõud - teemad
aiandusteadusest,
maastikukorraldusest ja muudest
EMÜ huvitavatest erialadest.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Sünnipäevad
Marje Pesti
Virve Vahter
Riina Haljas
Helje Sooäär
Aarne Mägi

5.3*
6.3
7.3
7.3
8.3*

Kümnendikud ballil värskelt omandatud tantsuoskusi näitamas

Möödunud nädala teisipäeval toimus meie koolis traditsiooniline Eesti Vabariigi sünnipäeva auks
peetud ball. Kõikidel kümnendikel tuli pidulikult riietatult kohale tulla hiljemalt
viis minutit enne kuute. Aulas tuli esimesena a, b ja c
klassi esindava noormehe ja
neiuga tervituseks kätelda.
Kell kuus alustas oma
20 minutit kestva kavaga
10.a klass. Nende esinemisnumbrite, mis sisaldasid isamaalist kõnet, luuletust, ühiseid laule, kiiret džaivi ja
regilaulu, vahel võttis sõna
ka Kuressaare linnapea Urve Tiidus. Ta nõustus klassi kõnes esitatud väitega,
et eestlased peaksid olema

rõõmsameelsemad ja avatumad ning kutsus kõiki täisealisi kümnendikke valima.
Pärast a klassi kava lõppu astus lavale spetsiaalselt
kohale tellitud bänd nimega HEAT. Tegu on jazzmuusikat viljeleva bändiga, mis
mängis meile muusikat valsist alates ja tša-tšaga lõpetades, nii et saime peotantsukursustel selgeks saadud
tantse lausa mitu korda tantsida.
Seitsmest oli B klassi
kord. Alustasime oma üllatusesinemisega, mis kujutas endast eesti rahvatantsu „Oige ja vasemba“, mille
õpetaja Merle Rekaya käe all
kiirelt selgeks õppisime. Pärast seda pidas Romet kõne,

Kätlin, Liina, Sigrid ja Kerda
lugesid luuletusi, laulsime
ühislaule ja tantsisime rumbat.
Balli viimase tunni alguse sisustas 10.c klass. Nemadki kõnelesid, lugesid
luuletust, laulsid ja tellisid
endi asemel tantsima meie
kooli rahvatantsurühma Sõlesepad, kes esitas mitu eesti
rahvatantsu.
Üldiselt oli väga tore üritus ja läks igati asja ette. Juhuks, kui keegi 35. lennust
peaks presidendiballile kutse saama, on tal juba väike
kogemus olemas.
Maret Avilo,
10.b
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Tänu
10. klasside nimel soovime tänada kõiki, kes andsid oma panuse aastapäeva
balli õnnestumisse: suur tänu emakeele õpetajatele Marit Tarkinile ja Merle Rekayale, tänud muusikaõpetajatele
Mai Rannale ning meie oma
Helle Rannale, kes vastutas
kogu muusikalise osa eest.
Täname rahvatantsijate juhendajat Merle Tustitit ning
rõõmsaid Sõleseppi ning
loomulikult ka õpilaste seltskonnatantsuõpetajaid Kersti
Kirsi ning Hilja ja Kaarel Kittile. Oma abiga olid ka suureks toeks Külli Mänd, Tiiu
Smidt, Madis Aavik ja Anneli Meisterson, suur aitäh!
Madli-Maria Naulainen,
10.c klassi juhataja

Teated
Kolmapäeval, 9. märtsil
2011. aastal kooli meistrivõistlused ujumises
Võistluste algus kell
15:00 (soojendusujumine
kell 14:40)
Kavas:
teateujumine: 4x50 m (igast klassist
2 T+2 P); individuaalalad:
50 m vabalt
T, P, 50 m
rinnuli T, P, 50 m selili T, P,
50 m liblikat T, P
Autasustamine:
iga
võistlusala kolm parimat
autasustatakse meistrimedali ja diplomiga, samuti
teateujumise absoluutset 3
parimat klassivõistkonda.
NB! Teateujumise tulemusi arvestatakse klassidevahelises võistluses 4.-6.
kl, 7.-9. kl, 10.-12. kl. Tulge
võistlema ja kaasa elama!
Norma Helde,
ujula juhataja

10. märtsil algusega kell
14:00 tähistatakse Kuressaare Gümnaasiumis
emakeelepäeva.
Üritus toimub konverentsina, kus esinevad
meie kooli 9.-12. klasside
õpilased. Ettekanded on
seotud meie saarelt pärit
väga tuntud keelemehe Johannes Aaviku elu ja tööga. Sissepääs kutsetega!
Malle Tustit,
konverentsi korraladaja
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KG parimad tegijad galakontserdil
Tütarlasteansamble Öunake

KG galakontsert 6. märtsil
Kuressaare Linnateatris
algusega kell 16:00
1. osa: 3. klasside plokkflöödiansambel (juh Helle Rand, Veikko Lehto), ansambel Mönu (juh Veikko
Lehto), Kristina Liiv 7.a (juh
Malle Tustit), Karl Jõgi 4.b
(juh Pilvi Karu), 12.c neidude (juh Sirje Metsküll) ja
12.a noormeeste (juh Gabriel Sepp) võimlemisrüh-

mad, Sten-Erik Liiv 3.b (juh
Laine Lehto), Laura Oolup
9.a (juh Eve Tuisk), segaansambel Säde (juh Pilvi Karu), Liisi Kippak 8.a moekollektsioon (juh Raili Kaubi),
Sigrid Kaevand 2.b (juh Helle Rand), duett Keidi Saks
12.c ja Maarja-Liis Mereäär
11.c (juh Laine Lehto), Andry-Sten Tõru 12.c (juh Marit
Tarkin), 6.b poiste (juh Endel Tustit) ja 4.b tüdrukute (juh Tiina Käen) võimle-

misrühmad, segaansambel
Sa:rlaine (juh Laine Lehto),
Argo Sannik 12.a (juh Marit Tarkin) ja põhikooli 7.-9.
klassi rahvatantsurühm Sõlesepad (juh Merle Tustit).
2. osa: Gümnaasiumi
rahvatantsurühm Sõlesepad
(juh Merle Tustit), Kateriine Püüa 5.b (juh Pilvi Karu),
Minni Meisterson 9.a (juh
Eve Tuisk), Agne Vaher 11.c
moekollektsioon (juh Raili
Kaubi), Keidi Saks 12.c (juh
Laine Lehto), 7.b tüdrukute (juhendavad ise) ja poiste (juh Gabriel Sepp) võimlemiskavad, Mihkel Vendel
11.c (juh Marit Tarkin), Grete Paia 9.a (juh Pilvi Karu),
12.c omaloominguline laul
(autorid Kristi Kandima,
Keidi Saks), Kerstin Tang 4.a
(juh Pilvi Karu), Mairo Tänav 12.a (juh Marit Tarkin),
tütarlasteansambel
Särts
(juh Pilvi Karu), duett Maarja-Liis Mereäär 11.c ja Risto
Paiste 12.a (juh Laine Lehto),
Gert Tammel 7.b (juh Heidi Truu), gümnaasiumi rahvatantsurühma Sõlesepad
meesrühm (juh Merle Tustit)
Õhtujuhid: Kuukiviklubi
liikmed Argo Sannik, Henri Kaus ja Mairo Tänav 12.a,
Riin Oeselg 10.a, Kerttu
Olesk, Elina Kadaja ja Andry-Sten Tõru 12.c ning Mihkel Vendel 11.c (juh Marit
Tarkin)
Laine Lehto,
peakorraldaja
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10.c klass arvab KG vabariigi aastapäeva ballist

10. c klass vabariigi aastapäevale pühendatud ballil

Laura: Minule meeldis
esinemistest kõige rohkem
Regine luuletuse esitamine. Olenemata sellest, et tema esituse ajal oli mitmeidki segavaid tegureid, suutis
ta jääda rahulikuks. Tema
esituse ajal hakkas telefon
helisema, mida ta ise nimetas peale esitust väga segavaks ning arvas, et tal läks
kõik sassi. Tegelikult polnud asi üldse nii hull. Ma
arvan, et KG vabariigi aastapäevale pühendatud ballile võiksid kõik tulevased
10ndikud minna, kellel võimalus. Paljud põevad selle
pärast, et neil pole partnerit
ja siis ei saa minna, kuid see
partner ei ole üldse nii vajalik. Paljud ilmusid ka meie
ballile ilma partnerita, aga
inimesi, kellega tantsida, oli
piisavalt palju. Ma arvan, et
see on üks väga tore üritus
KG poolt ning seal on väga
lõbus. Saab veeta aega oma
lennu- ning klassikaaslastega ja mõnusat aega veeta
tantsides.
Elise: Kõige meeldejäävaim esinemine oli Sõleseppade esitatud rahvatantsud.
Ka 10.b klassi rahvatants oli
ilus. Igast klassist esines keegi kas siis kõnega või oli õhtujuht. Kõik on läbi aastate
kiitnud vabariigi aastapäeva
balli ning seda ka põhjusega.

Ball oli meeldejääv ja uhke.
Kindlasti tasuks tulla vabariigi aastapäeva ballile, kuna see on kogemus, mis jääb
eluks ajaks meelde ning see
on parim koht, kus tähistada
oma vabariigi sünnipäeva ja
tunda end uhkena meie kodumaa üle.
Ettel: Mulle meeldis esinemisest kõige rohkem A
klassi tantsimine, kuna tantsimine oli hästi selge ja rütmikas, veel meeldis A klassi
laul, kus tuli lauseid korrata.
Üldse tantsisid A ja B klassi
õpilased hästi, mis näitas, et
vaeva oli nähtud ja sama ka
kava kokkupanemisega. Tegin õige otsuse, et läksin ballile, kuna sai kuulata kena
muusikat, tantsida palju nii
rumbat kui sambat ja lõpus
ka omaloomingut. Lisaks sai
aega veeta oma klassi omadega ja perekonnavalsis sai
tantsida ka teiste klassi omadega ja tunda, kuidas nendel
tantsude õppimine läks. Ball
oli huvitav ja meeldejääv!
Johanna: 22. veebruaril
toimus Kuressaare Gümnaasiumis Eesti Vabariigi aastapäevaks pühendatud ball.
Ball oli eeskätt 10ndikele,
kuid osaleda said kõik, kes
soovisid. Igal klassil oli ülesannne koostada 20minutiline eeskava. Minule meeldis kõige rohkem 10.a kava,

meeldis lustakas džaiv, poistekoori esinemine ja ka see,
kuidas Andres Opp tšellot
mängis. KG vabariigi aastapäevale pühendatud ballile tasub kindlasti minna,
sest see on peaaegu ainus
võimalus aasta jooksul kanda pidulikku kleiti, tantsida seltskonnatantse ning olla koos terve lennuga. Lisaks
saab nautida head muusikat
ja vaadata põnevaid eeskavasid.
Ron: Kümnendate klasside poolt korraldatud EV
aasapäevale
pühendatud
ball on minu arvates väga
tore traditsioon meie koolis. Klassidel tuli ette valmistada eeskava, minu isiklik
lemmik oli 10.b klassi rumba. Väga hea oli vaadata, et
tants oli kõikidel põhjalikult
selgeks õpitud ja sujus väga hästi. Ürituse korralduse
osas mul just eriist rolli polnud, pidin vaid tantsutundides käima. Ball on peaaegu
ainuke kord aastas, kui kõik
kümnendikud on koos.
Kristiin: Kuna KG vabariigi aastapäevale pühendatud ballist on saanud
iga-aastane traditsioon, siis
usun, et igal 10ndikul oleks
kohustus siin ära käia. See
on hea võimalus tutvuda
teiste, enda ümber olevate
10ndikega ja leida uusi tut-

vusi. Seoses balliga on kõigil
võimalik tutvust teha erinevate peotantsudega, millega
just iga päev kokku ei puutu. Arvan, et see on suurepärane võimalus tunda ennast
vabalt ja võtta ühest tavalisest koolipäevast viimast!
Riin: Ballist jäid vaid positiivsed emotsioonid. Vabariigi aastapäevale pühendatud kõnedest aga jäi meelde
enim Ulvar Vahteri kõne,
kus oli ka veidi huumorit.
Karli: Üritus oli hästi
korraldatud ja minule meeldisid kõige rohkem rahvatantsijate meeste tants, kuna
oli näha, et nad ise nautisid
seda, mida nad tegid.
Ulvar: Ball oli väga meeldiv. Kõik kümnendikud
said kokku ja tegid koos midagi huvitavat. Minu jaoks
oli ball uudne kogemus. Ballil sain näidata tantsutunnis
omandatud oskusi.
Jäin balli korraldusega väga rahule. Sain maitsta meeldivaid suupisteid ja
nautida mõnusaid etteasteid. Minu jaoks kõige toredam osa oli etteastete juures
ühislaulud. Kindlasti soovitan tulla ballile kõigil, kellele meeldib mõnus seltskond
ja kerge tants. Kõige rohkem
aga soovitaksin neile, kellele on see esmakordne kogemus.
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Nädal suurimal saarel - Gröönimaal
10. – 19. veebruarini viibis
Kuressaare Gümnaasiumi õpilasgrupp (19 õpilast
XI ja XII klassidest ning 2
õpetajat) Gröönimaal seoses Nordplus programmi
koostööprojektiga.
Sisimiuti Tehnikagümnasiumi õpilased käisid Saaremaal külas 2010. oktoobris,
nüüd toimus meie õpilaste
vastukülaskäik.
Projekti üldnimetuseks
on „Kliima, loodus, keskkond ja elu-olu siin- ja sealpool polaarjoont“ ning selle
raames on õpilased arendanud erinevate teemade osas
väiksemaid projektikesi ja
uuringuid.
Külaskäikude
ajal on projektimeeskonnad
kooskõlastanud oma tegevust ja tutvustanud vastastikku oma tulemusi, vahepealsetel perioodidel on
projektitegevust arendatud
internetis ja Skype’i konverentsidel. Projektigrupid
on arutanud Gröönimaa ja
Saaremaa arenguväljavaateid, aga ka otsinud üksteise käest õppimise võimalusi.
Enamuse
Gröönimaavisiidist viibisime selle saa-

re suuruselt teises linnas
– Sisimiutis (u 6000 elanikku). Õpilased osalesid
ka Sisimiuti gümnaasiumi tundides, tutvusid linna
vaatamisväärsuste ja ettevõtetega, meid võttis vastu ka
Sisimiuti linnapea. Kohalik kool pöörab suurt tähelepanu traditsiooniliste tegevusalade säilitamisele ja
kultuuri hoidmisele. Eesti saarlastele tutvustati kohalikke toite, tantse ja mänge, kõik said proovida ka
koerarakendisõitu.
Koolil
oli võimalus pakkuda mei-

le nii murdmaa- kui mäesuusatamisvarustust, mida
kohalikel mäenõlvadel koos
kohalikega ka proovida sai.
Ekstreemsemaid
elamusi pakkus mootorsaanidega
sõit mägedes, samuti korraldati ka laevasõit ranniku ja
väikesaarte vaatlemiseks.
Kuna kõigi jaoks oli tegu esmakordse Gröönimaal
viibimisega, siis vast kõige
enam muljeid on seotud selle suure saare erilise loodusega – lumi ja jää, mäed ja
liustikud. Kuna Gröönimaal
puid praktiliselt ei ole, siis

Sisimiuti linnapeaga kohtumine
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Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

Mägedes suusatamas

võisime alles nüüd aru saada, millise mulje jätsid neile oktoobri-alguse Saaremaa
sügismetsad. Meie jaoks ei
ole see muidugi võrreldav
elamusega, kui näed aknast
ookeanile vaadates vaalu
ujumas või põhjapõtru läheduses jooksmas v kuuled
linna 5000 koera õhtuti ulumas. Temperatuur oli meie
viibimise ajal seal isegi soojem kui Eestis (u -5 kuni -15),
aga kuna kliima ei ole nii
niiske kui meil, siis külma
talumisega mingeid probleeme ei olnud.
Lisaks Sisimiutile külastasime ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Illulisati jäämägede
fjordi ning käisime matkal Gröönimaa nn. jäämütsil (igijääst moodustunud
mandriliustik nn. Ice Cap),
kus jää paksus on kohati üle
2 km.
Projektimeeskonnad lõpetavad lähiajal oma töö
Gröönimaa ja Saaremaa ees
seisvate väljakutsete esitlemisega, koolide vahel on
plaanis aga koostööd jätkata
ka edaspidi.
Maidu Varik,
reisil osalenu

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

