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tööde koostajad Lk. 4

Duettide konkursilt 
tõid Inspira lauljad III 
koha

Teated

Juht tänab

Võidukas saalihoki võistkond 8.a

Saalihoki turniiri võitis 8.a

Kolm aastat koos saali-
hoki trennis harjutanud 8.a 
meeskond on saavutanud 
oma esimese tähtsa võidu, 
tulles KG meistriks saaliho-
kis ning on seega ka turniiri 
noorim võidumeeskond. Ju-
ba turniiri alguses saadi küll 
kaotus hilisemalt teise ko-
ha meeskonnalt 11.c seisu-
ga 1:2, aga anti sellega mär-
ku, et eesmärk on vähemalt 
pronksmedalid kaela saa-
da. Miinusringi puhtalt või-
dult võidule läbinud mees-
kond alistas lõpuks esimeses 

finaalmängus finaalis 11.c 
võistkonna seisuga 1:0 ja tei-
se finaalmängu kahjuks 11.c 
enam ei ilmunudki.

Turniiri võidule aitas 
kindlasti kaasa ka see, et 
osaleti koolispordiliidu tur-
niiril, kus parimate hulka ei 
jõutud, aga saadi piisavalt 
enesekindlust ja mänguko-
gemust. Turniiri kolmanda 
koha pälvis 12.c meeskond.

Võitjate meeskond: 
meeskonna kapten ja tur-
niiri parim väravavaht Ergo 
Saar, Sander Pupart, Krist-

jan Tänav, Carl Vaher, Tris-
tan Tamm, Karli Saar ja Rai-
mo Prants.

Teine koht meeskonna-
le 12.c: Kermo Laus, Kevin 
Soon, Sten Rassel, Ronald 
Paju, Siim Olavi Rantanen. 

Pronksmedalid 12.a-le 
koosseisus Mairo Tänav (pa-
rim väravakütt 8 värava-
ga), Ahti Murd, Tanel Tõru, 
Meelis Kazlas, Mart Tiitsaar 
ja Mikk Maasik. Turniiril vi-
sati kokku 57 väravat.

Johannes Kaju, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Digitaalsete tööde võist-
lus õpilastele

Sotsiaalteaduste aine-
nädala raames tahame vali-
da taas välja parimad õpi-
laste digitaalsed tööd. 

Digitaalseid materjale 
või vahendeid koostavad 
õpilased mitmetes ainetes 
ning koolivälistes tegevus-
tes, võttes osa erinevatest 
võistlustest üle vabariigi. 

Kutsume teid üles lä-
bi vaatama oma õppeaasta 
jooksul loodud digitaalsed 
tööd, et leida nendest pa-
rimad ja saata need võist-
lema õpilaste digitaalsete 
tööde võistlusele. 

Lubatud on kõikvõima-
likud digitaalsed väljundid 
– esitlused, blogid, digitaal-
sed jutustused, koomiksid, 
plakatid, videod jne, valik 
on vaba. Tingimusteks on 
vaid see, et töö on iseenda 
loodud. 

Võistlustööd saatke hil-
jemalt 15. aprilliks aadres-
sile 
madlimaria@oesel.edu.ee, 
parimad tööd kuulutatakse 
välja sotsiaalteaduste aine-
nädala raames neljapäeval. 
Auhindadeks on mälupul-
gad (4G).

Madli-Maria Naulainen, 
ajalooõpetaja

Kiidan kõiki I vabariikli-
kul duettide konkursil osale-
nud õpilasi ja nende juhen-
dajaid Pilvi Karu ja Laine 
Lehtot. 

Õnnitlused Greete Paas-
kivile, Maria Pihlakule ja 
nende juhendajale Pilvi Ka-
rule III koha puhul.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Eve Tuisk  10.04*
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Näitemängupäev Salmel
1. aprillil sõitsime meie, 
7.a ja 7.b klassi näidendi 
tegelased, Salmele. Esine-
sime seal oma näidendiga 
''Isevärki koolitund'', mille-
ga võitsime ära põhikooli 
teatriõhtu. 

Esialgselt pidi küll mi-
nema ainult 7.a klass, aga 
kuna meie näidendi tege-
lastest olid pooled puu-
du, siis pidime laena-
ma inimesi 7.b klassist.  
Päeva avas Salme põhikool 
näidendiga ''Nukitsamees''. 
Peale neid tulid aga SÜGi 
Kreputlased, kes ei suutnud 
otsustada, millist näidendit 
teha. Niisiis pakuti igasugu-
seid ideid ja kui keegi mingi 
idee peale tuli, siis läks lau-
luks. 

Peale SÜGi tuli aga Ki-
helkonna põhikool, kus tänu 
võlurätile tuli tavalisse pe-

resse külla keiser ja ning pe-
rerahvas sai keisri käest kok-
ku 600 rubla. Pärast seda oli 
meie kord, mis läks meil vä-
ga hästi, kuid meile tundus, 
et publik ei olnud nii hea, 
kui oli meie kooli teatriõhtul.  
Pärast meid tulid Orissaa-
re G Mo-teater näidendiga 
''Lumekuninganna'', mida 
meie kahjuks ei näinud, ku-
na olime riideid vahetamas. 
Kuid Kaali põhikooli näi-
dendi ''Pöialpoiss ja lumival-
ged'' ajaks olime me jälle ta-
gasi. Seal oli kuri võõrasema, 
kes tahtis olla kõige lühem 
kogu kuningriigis ja surnud 
pöialpoiss äratati ellu väike-
se koputamisega seljale. See-
järel tuli aga Aste kool, kus 
lesknaine tahtis ühte oma 7 
vigasest tütrest printsile nai-
seks anda, aga lõpuks sai ta 
hoopis ise printsi naiseks.  

Kaali kool tõi meieni veel 
ühe näidendi, mille peal-
kirjaks oli ''Kõnelused'', kus 
noor tüdruk suhtles läbi ar-
vuti poisiga. Kui tüdruk sai 
teada, et tema vanemad la-
hutavad ja poiss on ratastoo-
lis, põgenes ta paariks päe-
vaks kodust. Kui ta tagasi 
tuli, sai ta aru, et tema elu ei 
olegi nii hull, kui sel hetkel 
tundus. 

Seejärel läks žürii kaa-
luma, keda saata vabariik-
likule näitemängupäevale. 
Pärast 15-30 minutilist kaa-
lumist otsustati sinna saa-
ta SÜGi Kreputlased. Jaga-
ti välja palju muid auhindu. 
Meie näidendile ei tulnud 
kahjuks ühtegi, aga sellest 
ei olnud midagi. Niisiis läks 
meie päev suhteliselt hästi. 

Deelia Kuusnõmm 
7.a klass 

Külalised Afganistanist

Kauged külalised KGs

Eelmisel neljapäeval 
olid KG-s kauged külali-
sed – kaks õpetajat Afganis-
tanist. inglise keele õpetaja 
Abdul Salam Sharifullah ja 
terviseõpetuse õpetaja Ab-
dul Hakim Shukor olid es-
makordselt välismaal ning 
Saaremaale sõit oli nendele 
eksootiline ennekõike oma 
asukoha poolest – saar, mil-
lele saamiseks sõideti praa-

miga. Maari Rossi, Afganis-
tani sõpruskoolide projekti 
koordineerija Eestis, sõnul 
olid õpetajad praami peal 
nagu väiksed lapsed, kes 
rõõmustasid mere ja praa-
misõidu üle väga. Õpetajad 
olid ka väga rõõmsad selle 
üle, et said näha eesti rahva-
tantsu ning kauneid rahva-
rõivaid. Suur tänu siinkohal 
Sõleseppadele ja Merle Tus-

titile, kes vaatamata lühike-
sele planeerimisajale olid 
valmis aitama. 

Õpetajad viibisid Eestis 
nädalajagu päevi ning käi-
sid selle jooksul läbi enamu-
se Afganistani sõpruskoo-
le Eestis, eesmärgiks jagada 
ning vahendada sealsete 
õpetajate ja õpilaste elu.

Madli-Maria Naulainen, 
ajalooõpetaja

EÕEL-i kevadine üldkoos-
olek

8.-10. aprillil toimub 
Tallinna 32. keskkoolis jär-
jekordne kevadine Eesti 
Õpilasesinduste Liidu üld-
koosolek, millest võtab osa 
ka meie ÕE, mida esindavad 
Linda Lapp ja Tauno Mihk-
lepp.

Kes veel ei tea, siis Eesti 
Õpilasesinduste Liit esindab 
täna läbi oma liikmete ligi 
100 000 õpilast üle Eesti, ol-
les seega suurim noorteorga-
nisatsioon Eestis. Liidu tööd 
juhib iga-aastasel üldkogul 
valitud õpilastest koosnev 
juhatus. 14.02.2011 seisuga 
on EÕELil 203 liiget.

EÕELil on head koos-
töösuhted Riigikoguga, 
haridus- ja teadusminis-
teeriumiga,  sotsiaalminis-
teeriumiga ja erinevate 
noorteühenduste ning hari-
dust edendavate organisat-
sioonidega nii Eesti kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

Sel korral on üldkoos-
oleku päevakorras juhatuse 
tegevusaruanne, majandus-
aasta aruande kinnitami-
ne, revisjonikomisjoni ette-
kanne, eelarve kinnitamine, 
põhikirja muutmine, kar-
jääriõppe alusdokumen-
di vastuvõtmine ja juha-
tuse valimine. Juhatuse 
kandidaatide ja kõikide do-
kumentidega saab tutvuda 
veebilehelt 
www.opilasliit.ee.

Linda Lapp, 
Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilasesinduse president

Teated

7. aprillil kell 18:00 
olete oodatud kooli aulasse 
Kuressaare Gümnaasiumi

moekonkursile

KG LOOK 2011
Pilet 1 €

Teemad: Elu on teater, 
Fantaasiavabrik

Osalejate registreerimine 
1. aprilliks
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Kooli tervisenädal pakub põnevaid ettevõtmisi
Kuressaare Gümnaasiumi 
tervisenädal toimub 11.- 
15. aprill  2011. 

 Soovime nädalaga tä-
histada maailma tervisepäe-
va 7. aprillil ja üleriigilist sü-
damenädalat  17.-24. aprillil 
„Sinu sammud loevad“. Sa-
muti soovime läbi erinevate 
ettevõtmiste teavitada õpi-
lasi, kui tähtis on tervis ja 
näidata igaühele võimalusi  
oma tervise eest hoolt kan-
da, luues koolis  eeldused  
tervisliku koolikeskkonna 
loomiseks.

Esmakordselt toimub  in-
teraktiivne esmaabivõistlus 
internetikeskkonnas Avas-
taja. Võistlus läheb lahti es-
maspäeval, 11.04 kell 12:00 
ning kestab neljapäevani, 
14.04 kella 13:00.

Kogu võistluse ajal on 
KG õpilastel võimalik enese-
le sobival ajal istuda arvuti 

taha ning lahendada KG es-
maabiringide õpilaste koos-
tatud põnevaid ülesandeid. 

Oma edu ja kohta üldises 
edetabelis on osalejatel või-
malik kohe näha, aga amet-
likult võetakse tulemused 
kokku neljapäeva, 14.04 õh-
tul, parimad saavad kuul-
suse, au ja auhinna. Jälgige 
reklaami!

Esmaspäeval, 11. aprillil
1.-3. klassi klassidevahe-

line tervise ja esmaabi vik-
toriin* (võistkonnas kuni 4 
õpilast);

kell 12:45 aulas 4.-12. 
klass klassidevaheline esma-
abi viktoriin* (võistkonnas 
kuni 4 õpilast);

kell 14:00 aulas 8.a ja 8.b 
klassi õpilastele loeng „Ui-
mastid ja noored“.  Lek-
tor on kriminaalpolitseinik   
VeigoVäli;

kell 16:00 Spordihoones 
10.-12. klasside KG KV sise-
kergejõustikus.

Teisipäeval, 12. aprillil
terviseteemaliste uuri-

mistööde esitlused;
kell 15:00  kooli sööklas –  

4.-7. ja 8.-10. klasside  võist-
kondadele kokkamisvõist-
lus „Tervislik sünnipäeva  
suupistelaud 5 külalisele”*, 
igast  klassist osaleb kuni 3 
võistlejat.  

Kolmapäeval, 13. aprillil 
kell  8:10 aulas 10. klas-

sidele  loeng „Uimastid ja  
noored“.  Lektor on krimi-
naalpolitseinik Veigo Väli;   

kell 10:00 aulas  3.-5. klas-
sidele koolitus  „Noore õigu-
sed, kohustused, seadused“;

tervisepargis 1.-3. klassi-
de orienteerumismäng „Ter-
vis on mulle tähtis“.

Neljapäeval, 14. aprillil 
kell  8:00-12:00  on õpeta-

jatel ja sihtasutuse töötajatel 
arsti   kabinetis väikese ta-
su eest võimalik anda  vere-
proovi  kolesterooli  määra-
miseks.

Reedel, 15. aprillil kell   
12:00 6.-9. klassi õpilaste-

le (kelle tunniplaan võimal-
dab) loeng „Terve elustiil“.

Pühapäeval, 17. aprillil 
saavad kõik võimaluse osa-
leda südamenädalale pü-
hendatu  üle-eestilisel käi-
mispäeval „Sinu sammud 
loevad“.

Teisipäeval, 19. aprillil 
kell  11:45  aulas    parimate 
autasustamine

Klassidevahelisse  arves-
tusesse minevad üritused on 
märgitud *.

Sirje Metsküll, 
spordiosakonna  juhataja

Meie gümnasistid on tublid looduse ja 
keskkonnaalaste uurimistööde koostajad

29. märtsiks oli kutsu-
tud Tartusse üleriigilise 
keskkonnaalaste uurimis-
tööde konkursi teise vooru  
meie koolist oma töid kaits-
ma kolm gümnaasiumi õpi-
last Maarja.Liis Mereäär XIc 
uurimistööga “Muhu püha-
paigad”,  Kevin Schultz Xc 
uurimistööga “Sündivus ja 
suremus aastatel 1860-2011 
minu emapoolses Ohaka su-
guvõsas” ning Vilmar Uljas 
Xb uurimistööga “Tervislik 
eluviis tänapäeva ühiskon-
nas ja inimeste suhtumine 
sellesse”.

Konverentsile esinema ja 
oma töid tutvustama oli kut-
sutud põhikooli astme küm-
ne parima ning gümnaasiu-
miastme kümne parima töö 
autorid Eestist.

Kõik kutsutud pidid  5-
10 minuti jooksul tutvusta-
ma oma tööd ettekandena. 
Autoriteetne komisjon hin-
das töö koostajate  esitlust 
ning esinemisoskust, küsi-

mustele vastamist ja töö si-
sukust. Hindamiskomisjoni 
hinnetele liideti retsensen-
di hinne ja saadud punktide 
alusel anti välja auhinnad. 

Meie õpilased saavutasid 
järgmised tulemused: Kevin 
Schultz IV koht, Maarja-Liis 
Mereäär V koht, Vilmar Ul-
jas X koht.

Žürii valis välja ka  kaks 
tööd, mis esindavad Ees-
tit 18.-21. mail 2011 Türgis 
toimuval rahvusvahelisel 
keskkonnaprojektide olüm-
piaadil INEPO (www.ine-
po.com), nendeks olid Anni 
Männil Paide Ühisgümnaa-
siumist ning Kristiina Kurg 
Hugo Treffneri Gümnaasiu-
mist.

Haridus- ja teadusminis-
teerium ja Tartu Keskkonna-
hariduse Keskus korraldab 
juba mitmendat aastat (va-
rem tegeles selle konkursi-
ga Eesti Noorsootöö keskus) 
üleriigilist õpilaste keskkon-
naalaste uurimistööde kon-

kursi, nii ka sellel  2011. aas-
tal. Konkursi eesmärk on 
innustada õpilasi märka-
ma ja põhjalikumalt uurima 
neid ümbritsevat keskkon-
da. 

Parimad konkursil välja 
valitud tööde esitajad saavad 
maikuus osaleda Türgis rah-
vusvahelisel keskkonnapro-
jektide olümpiaadil INEPO.  
Konkursil saavad osale-
da 6.-12. klasside õpilased. 
Ühe töö autoriks võib olla 
kuni kaks õpilast. Töö tee-
ma peab olema seotud loo-
duse ja/või keskkonnaga.  
 
Kõiki esitatud töid retsen-
seerivad eriala spetsialistid 
so vastava eriala magistrid 
ning doktorid. Töid hinna-
takse kindlate kriteeriumite 
järgi nn. pööratakse tähele-
panu järgmistele punktidele:  
töö vastavus teemale, fak-
tilise materjali kasutami-
ne, autori omapoolne ma-
terjali analüüs, üldised 

vormistamisnõuded (vii-
ted, töö liigendatus jne),  
teksti arusaadavus ja stiil,  
illustratiivse materjali ot-
satarbekus, kasutatud kir-
janduse otstarbekus, oma-
vaatlus ja praktiline töö.  
Referaadid hindamisele ei 
kuulu. 

Uurimistööle tuleb lisa-
da eraldi lehel ühe lehekülje 
pikkune eestikeelne kokku-
võte, kus antakse ülevaade 
tööst, metoodikast, tulemus-
test ja järeldustest. 

Kõikidest kokkuvõtetest 
trükitakse konverentsi ko-
gumik.

30 konkursist osa võtvat 
õpilast saavad suvel osaleda 
Sagadi looduskoolis toimu-
vas 3-päevases õppelaagris. 
Laagri toimumise täpne aeg 
selgub hiljem.

Sirje Kereme, 
Teadusmaa
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@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.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee) Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

Sõpruskoolide konverents Slovakkias
23. märtsil 2011 käisid 
kaks Kuressaare Güm-
naasiumi abiturienti Kadi 
Ilmjärv ja Triinu Saar Slo-
vakkiasse Jaan Tõnissoni 
Instituudi poolt sponso-
reeritud Afganistani sõp-
ruskoolide konverentsil. 

Reis kestis kolm päeva, 
viibisime Slovakkia kuu-
rortlinnas nimega Senec, 
mis oli suuruselt peaaegu 
sama nagu meie kodulinn 
Kuressaare. 

Ilmadega vedas meil 
suurepäraselt, saime tun-
da juba sooja kevadet ning 
loodus oli kaunis oma ime-
liste järvede ja mäestikega. 

Saime tutvuda ka Bratis-
lavaga, mis jäi meelde oma 
vanalinna poolest. 

Slovakkias toimunud 

konverents oli osa suurest 
projektist nimega Twin-Sc-
hool Project, mis aasta taga-
si viidi läbi Rootsis. Projekti 
põhieesmärk on  MDG ehk 
aastatuhande plaan ellu 
viia, keskendudes eelkõi-
ge teisele punktile, milleks 
on hariduse võimaldamine 
kõigile. 

Projektis osalesid nel-
ja riigi õpilased koos ju-
hendajatega, peale Eesti oli 
õpilasi veel Rootsist, Su-
urbritanniast ning Slovak-
kiast. Meie seas viibisid ka 
kaks Afganistani õppejõu-
du, kes neljapäeval külasta-
sid ka Kuressaaret ja meie 
kooli. Konverentsi hari-
punktiks võib pidada ma-
nifesti algset vormistamist, 
mille jaoks püüti leida kõi-

ge suuremad probleemid, 
mis vaevavad Afganista-
ni õpilasi hariduse võimal-
damiseks. Olulisemateks 
osutusid küsimused soeses 
turvalisusega, õppemater-
jalide, raha ja õppejõudude 
puudumisega ning samu-
ti ebastabiilse õppesüstee-
miga. 

Järgnevalt üritasime lei-
da võimalikke lahendu-
si, mis aitaks olukorda pa-
randada. Projekti valmides 
soovitakse seda esitada Ing-
lismaa parlamendis 24. no-
vembril 2011, lootes pälvida 
ühiskonna tähelepanu ning 
saavutada muutusi Afga-
nistani õppeprogrammis.  

Afganistani õpilasi teeb 
rõõmsaks see, et keegi mu-

retseb ka nende tuleviku 
pärast ja püüab seda paran-
dada. 

Senec jättis meie süda-
messe sooja tunde ning loo-
detavasti tekib meil võima-
lus seda uuesti külastada. 
Tõsiasi, mis olukord val-
dab Afganistani lapsi, pani 
meid mõtlema, et iga väike 
heategu meie poolt on nen-
de jaoks suur edasisamm 
parema tuleviku suunas. 

Jäime konverentsiga vä-
ga rahule ja sooviks aval-
dada tänu meie õpetajale 
Madli-Maria Naulaineni-
le ning projektijuhile Eestis 
Maari Rossile, kes võimal-
dasid meil sellest osa saa-
da. 

Triinu Saar, Kadi Ilmjärv, 
12.b

Uus ansamblilaulu konkurss Viljandis
2. aprillil toimus Viljan-

di muusikakooli orkestri-
majas I duettide vabariiklik 
konkurss, kus võisteldi kol-
mes vanusegrupis (4.-6. kl, 
7.-9. kl ja 10.-12. kl). Inspi-
rat esindasid kaheksa duet-
ti. Žürii (Sirje Medell, Ro-
lf Roosalu, Evald Raidma) 
tunnustas Greete Paaskivi 
ja Maria Pihlaku duetti (juh 
Pilvi Karu) kolmanda koha-
ga keskmises vanusegrupis. 
Kiita said ka Keidi Saks ja 
Risto Paiste, Grete Reinsoo 
ja Kristin Kurvits, Andreas 
Hõlpus ja Risto Paiste (juh 
L Lehto) ning Kristiin Kop-
pel ja Kristina Liiv, Sand-
ra Kahu ja Kärt Männa (juh 
P Karu). Meie lauljate heale 
esitusele aitasid kaasa San-
der Sepp kitarril ja Katarii-
na Karu ning Ndioba Gu-
eye basskitarridel. Konkursi 

peavõit läks Mick Pedajale 
ja Eva-Lotta Vunderile (Rap-
la Laulustuudio, Viljandi 

Muusikakool) ning parima 
juhendaja austava nimetu-
se pälvis Novella Hanson  

Tõrva Laulustuudiost. 

Pilvi Karu, 
Inspira muusikaõpetaja

Greete Paaskivi ja Maria Pihlak esitasid Imre Sooääre laulu „Meile kuulub see päev“. Foto: Madis Aavik


