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Juht tänab

Kiidan meie kooli tublisid koorlauljaid! Nii Saaremaa Poistekoor, neidudekoor Neidis kui tütarlastekoor
Vocaliisa pälvisid laulupeo
II üldproovis palju kiidusõnu. Tänud dirigentidele Helle
Rannale, Mai Rannale, Laine Lehtole ja Pilvi Karule. Tänu Pilvi Karule ja tema õpilastele toreda kontserdi eest GO
SPA-s.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Lk 2

KG etlejad olid tublid
vendade Liivide luulekonkursil

Lk 4

TTA ehk kuidas 13
tunnil kõik korda sai

Lk 6

25. aprillil kirjutavad
abituriendid küpsuskirjandit

Päev täis tantsu ehk ülevaatus

Suur tänu Merle Rekayale
ja Laine Lehtole südamlike ja
soojade küünlasvalgusõhtute
korraldamise eest! Palju õnne
vendade Liivide luulekonkursi võitjatele ja juhendajatele!
Marit Tarkin,
humanitaarosak juhataja
Tänan kõiki õpilasi, kes
osalesid kooli tervisenädala
üritustel! Olite kõikidel konkurssidel ja võistlustel väga
tublid! Tänud tervisenädala
korraldajatele: spordiõpetajatele, klassijuhatajatele, sealhulgas klassiõpetajad, tänan
sind Margarita Sikk, Kaarin Peet, Reet Välisson, Tiiu
Smidt, Raili Kaubi, Tiina
Käen, Sirje Kereme, Maili
Rasva, Arvi Tanila, Gert Lutter.
Sirje Metsküll,
spordiosakonna juhataja
AITÄH kõigile: kõige suuremat tänu väärivad minu modellid: Sissel, Joanna, Meeri
ja Margot. Suur aitäh õpetaja Raili Kaubi, et aitasid, mõtlesid ja toetasid... Suur tänu
Heivile, et sa tegid vapustava meigi. Suured tänud Kristinile, et sa aitasid muusikaga. Suur aitäh emale ja isal,
kes olid suurimad sponsorid.
Kõikide teie abiga sai see
teoks, mul uskumatul hea
tunne...
Hedi Kereme, KG look 2011
Grand Prix ja LOOK KOOL
2011 Grand Prix võtja

Sünnipäevad
Eha Põld
Ene Koitla
Endel Tustit
Hilja Metsmaa
Inge Jalakas

21.4
21.4*
25.4
25.4
25.4

Sõlesepad näitasid noorte tantsupeo II ülevaatusel tantsulusti

Neljapäeval, 14. aprillil toimus meie kooli aulas
ja Kuressaare kultuurikeskuses suvel Tallinnas toimuvale noorte tantsupeole pürgivate tantsurühmade
II ülevaatus. Kohal olid kõikide rühmade liigijuhid,
nende assistendid, peo üldjuht Märt Agu ning mentorid Henn Tiivel ja Andi Heinaste, kes hindasid kõikide
rühmade tantsuoskust ja jagasid tantsurühmadele kategooriaid.
Kuressaare Gümnaasiumi aulas näitasid oma tantsuoskusi meie maakonna
neidude rühm, 3.- 4. klasside rühmad, 7.- 9. klasside
rühmad ja gümnaasiumiastme C- segarühmad. Meie

kooli rühmadest andsid endast parima Sõleseppade
7.- 9 klassi koosseis ja gümnaasiumi C- segarühma 12
tantsupaari.
Suur aitäh kõikidele Sõleseppade tantsijatele nii 7.9. klassi kui gümnaasiumi
rühmast! Te olite tõesti tublid! Kellele milline kategooria omistatakse ja millised
rühmad tantsupeole pääsevad, see selgub alles kuu
lõpus. Meie gümnaasiumi
Sõleseppade jaoks oli vast
selle päeva kulminatsiooniks mentor Andi Heinaste
„märkus“, et sellele rühmale ta annab emotsiooni eest
10 palli süsteemis 11 punkti.
Suur aitäh helitehnik
Madis Aavikule ja fotograaf

Gert Lutterile ning abistavale toimkonnale Annelile Meistersonile ja vabade
ruumide leidmise eest Kaarinile.
Kes soovib oma silmaga
meie kooli rahvatantsurühmade esinemist näha, siis
kõik huvilised on oodatud
kolmapäeval, 27. aprillil
kell 19:00 meie kooli aulasse rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud kontserdile. Külla on kutsutud
ka meie suured sõbrad Öietist ja väikesed sõbrad Vanalinna koolist.
Kohtumiseni kontserdil!
Merle Tustit,
Sõleseppade juhendaja
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KG väitlusklubi
õppis väitlemist uutmoodi

15.-17. aprillil toimus
Vilniuses IDEA turniir, kus
osales ka Kuressaare Gümnaasium koosseisus Ann
Tarkin, Erkki Etverk ja Ann
Raun. Eesti delegatsiooni
kuulus koos meiega 17 õpilast erinevatest koolidest.
Esimene päev algas kell 9
hommikul workshopiga, kus
seletati antud võitlusel kasutatavat väitlusformaati, mis
erines tavaliselt koolis kasutatavast päris mitmel moel.
Näiteks oli kolme kõne asemel nüüd neli ning küsimusi võis esitada juba teiste kõnede ajal. Õpetajad olid nii
Šotimaalt, Austraaliast, Slovakkiast, Sloveeniast kui ka
kõigist osalevatest riikidest
ning enamik neist tegeleb
maailmatasemel väitlusega.
Järgmise kahe päeva
jooksul pandi meie oskused väitluses proovile. Igale tiimile oli planeeritud 4
väitlust ning vastased selgusid loosi teel. Meie väitlesime kahe erineva Läti ning
kahe Leedu võistkonna vastu. Kaks väitlust me kaotasime ning kaks võitsime, seega
oleme oma tööga väga rahul, kuna teised osalejad olid
enamasti väidelnud palju
kauem. Meie võistkond Estonia B võitis väitlused teemal “Kvoodid naiste jaoks
parlamendis on vajalikud”,
kus olime eitajad ning “Kiirtoidud peaks kõrgelt maksustama”, kus olime jaatajad.
Kahe võiduga me finaalidesse ei pääsenud, kuid sellest
hoolimata elasime kaasa tiimile Estonia A Tallinnast,
kes kokkuvõttes ka turniiri võitis. Meie võistkond sai
juurde palju kogemusi ning
ideid, mida edaspidi väitluses rakendada.
KG Väitlusklubi tänab
Eesti Väitlusseltsi eesotsas
Margo Looriga, kes meie
klubile rahvusvahelisel turniiril osalemise võimaldas.
KG Väitlusklubil on kooliaasta lõpus ja sügisel kavas
läbi viia koolitused nii õpetajatele kui õpilastele, et uut
väitlusformaati
tutvustada ja praktiseerida. Väitleme elu ja tunnid põnevaks!
KG Väitlusklubi nimel
Ann Tarkin, 11.c
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KG etlejate võidukas aastalõpp
12. aprillil toimus SÜGis viimane selle õppeaasta etlemiskonkurss - vendade Liivide luulekonkurss,
millest võttis osa 27 õpilast
(neist 12 Kuressaare Gümnaasiumist). Konkursil osalesid Kristina Liiv 7.a, Deelia
Kuusnõmm 7.a, Gert Tammel 7.b, Liina Salonen 8.b,
Liisel Nelis 8.b, Minni Meisterson 9.a, Laura Oolup 9.a,

kursiks, oma heade tekstivalikute ja professionaalsete
esinemistega. Olite väga, väga tublid! Samuti tahaks kiita kõiki teisi esinejaid väga
hea töö eest!
Pärast esinemisi tuli meile rääkima Tiit Sukk. Ta pidi tegelikult olema žüriis,
aga kuna ta jäi hiljaks (kõigest tund aega), siis hindajate ühtse otsusena saadeti

kut on, millised on olnud tema „parimad apsakad“ ning
samuti saime teada ka seda,
et tal on Saaremaaga seoses
mingi „needus“ peal, sest ta
ei jõua kunagi Saaremaale
õigeks ajaks (vahel ei jõuagi
kohale).
Lõpuks jõudis otsusele
ka žürii ning nii mõnegi auhinna võitsid meie kooli andekad etlejad:

Liina Salonen ja Gert Tammel

Mihkel Vendel 11.c, Mairo Tänav 12.a, Argo Sannik
12.a, Andry-Sten Tõru 12.c,
Kerttu Olesk 12.c. Õpilasi juhendasid Heidi Truu, Malle
Tustit, Eve Tuisk, Marit Tarkin. Konkursil tuli esitada
vabal valikul üks Juhan või
Jakob Liivi luuletus ja üks
proosakatkend Liivi preemia pälvinud autorilt.
Eriliselt jäid meelde abituuriumi etlejad, kellele jäi
see kahjuks viimaseks kon-

ta hoopis konkursist tagasisidet andma ja samuti avanes meil kõigil võimalus teda erinevate küsimustega
pommitada. Nooremad õpilased olid muidugi näitlejast
väga vaimustuses. „Tiiiiit
Suuuukkkkk! Miks ma küll
paberit kaasa ei võtnud?“
kostus nii mõnegi väikese suust. Kuulasime huvitavaid lugusid sellest, kuidas
temast näitleja sai, kui närvis ta alati enne lavale mine-

LAUREAAT Gert Tammel (juhendaja Heidi Truu)
ERIPREEMIAD Kerttu
Olesk (juhendaja Marit Tarkin), Argo Sannik (juhendaja Marit Tarkin) ja Liina
Salonen (juhendaja Heidi
Truu)
Palju õnne võitjatele! Olite kõik äärmiselt tublid!
Järgmiste etlemisteni!
Riin Oeselg,
Kristi Reinfeldt
10.a

Argo Sannik ja Kerttu Olesk
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Marek Niit - KGst võrsunud spordimees
Marek Niit – tavaõpilastele võib see nimi tunduda
üsnagi mitte midagi ütlev,
kuid spordihuvilistele seostub ta kohe tema poolt püstitatud jooksurekorditega.
Põhjus, miks panna artikkel
temast meie kooli ajalehte
on aga veelgi parem, lisaks
sellele, et ta on Saaremaa päritolu noormees (09.08.1987),
on ta ka Kuressaare Gümnaasiumi õpilane olnud, seda tervelt 9 aastat. Peale siin
viibitud aega, jätkas noormees oma õpinguid Audenteses, millele tuli suuresti
kasuks kodukandis saadud
treening Endel Tustiti käe
all. Tänaseks on temast saanud sprinter, kes püsitab rekordeid nii siin kui ka sealpool lompi.

400 m jooks 46,53 (2009)
Siserekordid:

Välisrekordid:
100 m jooks 10,21
(25.03.2011) Eesti rekord
(USA-s Austinis, 3 ülikooli
sõpruskohtumisel);
200 m jooks 20,69
(5.06.2007) Eesti rekord (ka
eelmine rekord oli tema püstitatud)

Marek Niit enne suureks saamist. Foto on tehtud enne Pekingisse sõitu (seal toimus
2006. a juunioride MM kergejõustikus) Kopenhaageni lennujaamas, selle aja maailma pikima inimese vahakuju kõrval. Foto: Indrek Tustit

60 m jooks 6,73 (2007)
200 m jooks 20,70
(26.02.2011) Eesti rekord
(Fayetteville'is)
400 m jooks 45,99
(26.02.2011) Eesti rekord
(Fayetteville'is)
600 m jooks 1.22.92 (2011)
Aastal 2006 sai ta Pekingi juunioride kergejõustiku
maailmameistrivõistlustel
200 m jooksus kuldmedali
ajaga 20.96.
Hetkel elab 23-aastane
noormees USA-s, õpinguid
jätkab ta aga hoopis paigas
nimega Bumpers College of
Agricultural, Food & Life
Sciences. See ülikool on oma
nime saanud endise USA senaatori ja Arkansase kuberneri Dale Bumpers'i järgi.
Kool on sobiv neile, kes on
huvitatud taimedest, loomsest toidust ning ümbritsevast inim- ja looduskeskkonnast. Mareki erialaks on seal
food sciense.
Kati Tammeleht,
12.b klass

EVKKÕA 5. konverents
Eesti vene keele ja kirjanduse õppejõudude assotsiatsioon – EVKKÕA
korraldas 15.-16. aprillil Tallinnas juba 5. aastat
konverentsi, mis sel aastal
oli eriti tähelepanuvääriv.
Kahel pingelisel tööpäeval kuulati 17 loengut.
Konverentsil
käsitletavad
teemad jagunesid 7. sessiooniks: 1. vene keel Eestis: täna
ja homme; 2. motivatsioon
võõrkeele õppimisel; 3. vene
keel ja kultuur; 4. õppematerjalid keeleõppes; 5. ainetevahelised seosed; 6. klassiväline töö ja projektid; 7.
uued õppeprogrammid.
Teise päeva sisustasid
Peterburi Ülikooli õppejõud.
Nende poolt käsitleti teemasid, mis on seotud tegusõnade aspektidega ja kommunikatiivsete õppemeetoditega.

Väga rikkalik oli õppekirjanduse esitlus- ja müügilaud
– Kirjastuse ZLATAUST ja
Puškini Instituudi uue kirjastuse väljaanded. Meeldivaks uudiseks oli, et meie
tuntud õpikute autor ja Puškini Instituudi direktor Inga Mangus on valmis saanud esimesed õpikud neile
õpilastele, kes küll õpivad
eesikeelses koolis, kuid kelle kodune keel on vene keel.
Esimese päeva õhtul oli meil
meeldiv võimalus külastada Vene Teatris (teatril on
uus nimi, varem Vene Draamateater) Molieri “Tartuffi”.
Saal ja rõdud olid puupüsti rahvast täis – oli esietendus. Vapustavad näitlejad ja
ajastukohane lavakujundus
jätsid igati sooja tunde. Vene Teatri repertuaaris on kogu aeg olnud klassika. Eesti

Ellen Kask ja Nadežda Leontjeva Narva Pähklimäe Gümnaasiumist
5. vabariiklikul vene keele õpetajate konverentsil Olümpia konverentsikeskuses

koolide õpilastel tasub kindlasti teatrireisidel arvestada ka Vene Teatriga, sest on
olemas ka eesikeelne tõlge.
Peale etendust istusime ühises vestlusringis etendusel
osalenud näitlejatega. Kõik
said olla kriitikud, esitada
küsimusi ja saada neid huvitavatele küsimustele vastused. Konverents lõppes
korraldajate tänamise ja osa-

lejaile diplomite andmisega.
Tänusõnad kuuluvad kindlasti Puškini Instituudile, 21.
kooli vene keele õpetajale
Alla Kirillovale, kes alustas
iga etteaste väljakuulutamist
omapoolse luuletusega. Väga toreda minietendusega
esinesid ka Alla õpilasedgümnasistid.
Ellen Kask,
vene keele õpetaja
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Veri, higi ja pisarad ehk 13. tund TTAs
Esmaspäeval, 11. aprillil kell 15:00 kogunesid esimesed tublid kümnendikud
klassi 113 eesmärgiga saada valmis oma TTA eksamitöö. Taustaks raadio Sky
Plus ja seltsiks teised saatusekaaslased alustasimegi
seda suurt ettevõtmist. Kui
kusagil kella 15:00 ja 15:30
vahel oli klassis 4-5 inimest,
siis hiljem oli klassis juba
kuskil 10-12, vahepeal koguni 16 inimest. Kõigil oli
peas välja töötatud ideaalne
plaan: TTA 2 tunniga valmis
ja seejärel koju järgmise päeva kontrolltöödeks õppima kurb, et sellest plaanist midagi välja ei tulnud.
Igal juhul kõik algas siiski positiivselt. Kõigil oli tuju
hea, aju töötas täisvõimsusel
ja oli muidu tore olla. Mitmete tundide möödudes oli
olukord sootuks teine, näha
võis ka esimesi TTA kõrvalmõjusid: mõni magas klaviatuuri ees; mõni, kes oma
jutu järgi kuulab ainult heavy
metalit laulis hetk tagasi terve Enrique Iglesiase laulu
peast ära ning üks õnnelik,
kes ainsana oma töö kusagil
kella 9 ajal valmis sai hakkas lihtsalt klassis ringi tantsima, ise samal ajal lauldes:
„Mul on TTA valmis, mul on
TTA valmis“ (siinkohal ter-

Nii me seal siis võitlesime oma esimeste hullumeelsuse sümptomitega

vitaks teda).
Nii me seal siis võitlesime
oma esimeste hullumeelsuse
sümptomitega, une, masenduse ja kõige suurema vaenlase NÄLJAGA. Siinkohal
tahaks me kõik omalt poolt
tänada Ibumaxi, Starterit ja
Talveaia kohvimasinat, mis
aitasid meil elus püsida.
Kuid eriti suured tänusõnad, paid, kummardused ja
kalli-kallid meie Super-Sirjele, kes meiega hilja õhtuni

koolis istus ja meid igati aitas :)!
Kui me siis õhtul kusagil
10-11 ajal koju jõudsime, valdas suuremat osa meist kergustunne, et jäänud on vaid
veidi viimistleda ja siis välja printida, kuid palju lootsime. Eks päev enne tähtaega
juhtus meiega veel üht-teist
põnevat. Kellel läks kodust
elekter ära (p.s see ei ole nali!), kelle printer hakkas paberit sööma, mõnel sai liht-

salt tint otsa ja eks neid
juhtumeid oli veel teisigi.
Aga peamine on see, et me
hoolimata kõigest oma töö
siiski valmis saime.
Kuid tulevased kümnendikud, ärge kartke, see pole tegelikult nii hull kui tundub ;) Saime meie hakkama,
saate teiegi!
Kristi Reinfeldt, Margot Väli,
Riin Oeselg,10.a

EÕEL kevadine üldkoosolek
8.-10. aprillil käisime
esindamas KG ÕEd EÕLi
üldkoosolekul Tallinna 32.
Keskkoolis. Üritus oli väga
sisutihe ning huvitav.
Kolm päeva möödusid koos ligikaudu saja teise noorega ülimalt kiirelt.
Puhkehetke väga polnudki:
tehti erinevaid mänge, olid
töötoad, tutvuti erinevate
inimestega. Ametlikus pooles oli uute dokumentide
vastuvõtmine. Suure häälteenamusega võeti vastu otsus, mille kohaselt on igas
koolis põhikooli üheksandas
klassis karjääriõpetus kohutuslik ning kinnitati EÕEL

eelarve ja põhikiri koos
muudatustega. Veel toimus
sel korral uue juhatuse valimine, mis lisas neile päevadele ka veidi pinget ja põnevust. Endise kuueliikmelise
juhatuse asemel valiti Eesti
koolinoorte huvide eest seisma nüüdsest vaid kolm uut
inimest: esimeheks Tallinna
Reaalkooli õpilane Kuldar
Rosenberg, asepresidentideks Tallinna 21. Kooli õpilane Kristen Aigro ja Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi
õpilane Liina Hirv.
Teisel päeval olime ka
töögruppides: Kertu intergratsiooni ning Johanna ava-

liku poliitika töögrupis. Integratsioonis käsitleti koos
Õpilasesinduste Assamblee
nõunikuga probleeme eesti ja vene suhtlemise teemadel. Arutati, kuidas tulevikus sõbralikumalt koos siin
väikses Eestis elada ning
edasipidi koostööd teha. Suvel otsustati teha Hiiumaal
ka keelelaager, millele alustati projekti kirjutamisega.
Johanna tuvtus oma töögrupis sügisesel üldkoosolekul vastuvõetud haridusplatvormiga “Õpilaste Eesti
2015”. Need on õpilaste 19
soovitust uuele Riigikogule ja valitsusele, mille kõik

punktid soovitakse ellu viia
hiljemalt 2015. aastaks. Koos
arutati, kuidas panna EÕELile lubadusi andnud poliitikud tegutsema ning pandi paika rakendusplaan, mis
ajaks ja kuidas projektiga tegelev aktiivsetest noortest
koosnev meeskond lõpputulemuseni jõudmiseks ühegi
tegevusega valmis peab saama.
Oleme kindlad, et see
üritus avardas meie silmaringi, andis mõlemale palju
motivatsiooni ja mõtteainet.
Kertu Leesmaa,
Johanna Suurhans, 9.b
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Tervisenädalast I ja II kooliastmes
I ja II kooliastme tervisenädala üritused startisid
esmaspäeval tervisepäeva
viktoriiniga 1.-3. klassidele. Positiivselt üllatasid esimeste klasside väga head
teadmised tervisest. Vahva
oli kuulda arutelu, et kas tubakas on ikka narkootikum
või mitte. Kui esimese klassi õpilane teab täpselt, mitu
piimahammast on lapsel ja
mitu hammast veel juurde
tuleb, siis ütledki, et lapsed
on teadjad. 17. küsimusest
kõige raskemaks küsimuseks osutus hoopis küsimus
kanapimeduse kohta.
Kolm võistkonda said
võrdse arvu punkte. Nendel võistkondadel jäi maksimumpunktidest puudu vaid
kaks punkti. Kõik võistkonnad olid väga tublid, sest alla 10 punkti ei saanud kee-

gi. Siinkohal aga tublimad
võrdsete punktidega:
3.b klass: Eliisa Täht,
Maike Kadaja, Silver Vahstein, Sten-Erik;
3.c klass: Natali Koppel,
Sandra Aav, Gerly Ots, Rahel Kirs;
2.b klass: Merili Tuvi,
Lotta Meet, Joosep Praks,
Ken-Gert Kaunissaar.
Nagu imeväel täitusid esmaspäeval koridoride stendid tervisest pakatavate voldikute ja plakatitega. Laste
mõtteid lugedes on kindel,
et nemad teavad, kuidas olla
terve. Kiitus I ja II kooliaste!
5. klassil on ajalooga lõimitud orienteerumine, see
leiab aset järgmisel nädalal.
6. klassid lähevad matkama.
I kooliastme tähtede otsimist päris orienteerumiseks
pidada ei saa. Aga erivärvi-

lisi lipikuid, millest kokku
sai sõna TERVIS, meeldis otsida küll kõigile. Osa klasse sai ise tähed ka ära peita.
Näiteks kui 66 tähelipikust
ei leitud vaid ühte, tegi see
mõnda meest ikkagi kurvaks. Missugune tubli tulemus!
Kolmandad ja neljandad
klassid olid juba nii tublid,
et nemad suundusid tähejahile KG terviseparki, kaasas
orienteerumiskaardid. Rühmaga koos liikumine osutus
üsna raskeks. Paljud ei suuda veel arvestada üksteisega. Hea koht arendamaks
koostööd ja tähelepanu.
Aga lõpetuseks jääb ikka kõlama lause neljandate klasside otsitavatelt tähtedelt: OLE TERVE!
Reet Välisson,
klassiõpetaja

Palju õnne, Hedi!
Laupäeval, 16. aprillil Kuressaare
Kultuurikeskuses
toimunud üheksandat Saaremaa koolinoorte moekonkurssi korraldas KG Huvikool INSPIRA.
Selleaastased teemad olid:
Elu on teater, Fantaasiavabrik
Lavale astus 32 kollektsiooni. Esindatud olid Kuressaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Leisi
Keskkool, Kihelkonna Kool,
Salme Põhikool, Kuressaare
Põhikool, Kuressaare Vanalinna Kool, Kuresaare Täiskasvanute Gümnnaasium ja
Kuressaare Ametikool.
GRAND PRIX “Le Prost“
autor Hedi Kereme KG 8.b.
Vanem vanuseaste: I koht
“King of Uganda” autor Teele
Koel SÜG; II koht “Nattura”
autor Taavi Turk Kuressaare
Täiskasvanute Gümnaasium;
III koht “Gisele” autor Riine
Rander SÜG.
Keskmine vanuseaste: I
koht “Zipped” autorid Minni Meisterson, Laura Oolup,
Anna-Marie Vara, Kadi Põder KG 9.a; II koht “Pierrot”
autor Renate Soosalu SÜG; III
koht “Fashpire” autor Greta

Virves KG 7.b.
Noorem vanuseaste: I
koht “Barboncini” autorid
Karolin Kärm, Liis Kubits KG
6.a; II koht “Kevadiselt värviline” autorid Aleksandra
Männik, Emma Siigur, Siret
Sui SÜG; III koht “Meri” autorid Karin Viilup, Lilia Kivi,
Britha Kuldsaar SÜG.
Eripreemiad:
parim naismodell Liis Lepik (Salme Põhikool);
parim meesmodell Mihkel
Vendel (KG);
särava esitluse eripreemia
“Kevadiselt värviline” (SÜG);
jalanõu eripreemia “Argentiit” (autor Laura Saks,
KAK);
eripreemia lummava atmosfääri loomise eest “The
Silk Road” (autorid Merlyn
Leiman, Liisa Kanemägi, Grete Riisik, Leisi Keskkool);
kunstipreemia “Valgete
retk” (autor Liina Salonen KG
8.b);
rahvusteema uudse lahendamise eripreemia “S.M.V.”
(autorid Victoria Käesel, Meril Kallasmaa SÜG);
"Chaneli"
eripreemia
“Dulce Tres” (autor Marta

Vatsfeld KG 12.c);
mütside eripreemia “Futurismode” (autor Mare-Li
Aavik KG 12.b);
soengu eripreemia “Nattura” (autor Taavi Turk, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, juuksur Evelin
Mitt).
Õnnitlused võitjatele!
Konkurssi toetasid: Saaremaa Omavalitsuste Liit, Saare Maavalitsus, Eesti Kultuurkapital, raadio Kadi,
Saarte Hääl, Meie Maa, Saare TexStiil, Saarefoto, Good
Kaarma, Ö Gourmet, Karli Foto, Ideaalkosmeetika,
Kessu kohvik, Lillekoda,
STÜ, Saaremaa Kaubamaja, A&G, Lõngapood, klubi Diva,Logolife, Grand Rose
Spa, Aja Peatus, Javicar OÜ,
Kuressaare Kultuurivara, Lii
Pihl.
Tänud kõigile osalejatele,
juhendajatele, abilistele, toetajatele ja külastajatele!
Kohtumiseni
järgmisel
aastal, siis on 10. sünnipäev!
LOOK KOOL 2011 korraldajad
Tiia Leppik, Raili Kaubi, Anneli
Meisterson
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Tervisenädal

Tervisenädala raames peetud
sisekergejõustiku
võistlused on peetud ja karikavõitjad selgunud.
Parimad igal alal on siin:
60 m jooks Meeri Lonn 12.a kl,
aeg 8,9 ja Ott Ramst 11.c kl,
aeg 7.53; 60 m tõkkejooks Meeri Lonn, aeg 10,92 ja Karli Saar 12.d kl, aeg 8,8; 600
m jooks Johanna Toplaan 12.a
kl, aeg 2,00,5 ja Mairo Tänav
12.a kl, aeg 1.28,6; kaugushüpe
Tiiu Jõgi 12.a kl, tulemusega
4.07 ja Magnus Kolk 11.c kl,
tulemusega 6.39; kõrgushüpe
Meeri Lonn tulemusega 1.45
ja Karli Saar 12.d tulemusega
1.80; kuulitõuge (4 kg) Maarja
Helm 11.a kl tulemusega 9.73
ja (6 kg) Kunnar Kokk 12.c kl
tulemusega 12.03; noormeeste kolmikhüpe Karli Saar tulemusega 12.91
Klassidevaheline arvestus: 1. 12.a kl 691 punkti, 2.
11.c kl 656 p, 3. 10.b kl 615 p,
4. 10.a kl 560 p, 5. 11.a kl 420,5
p, 6. 10.c kl 375 p, 7. 11.b kl
352,5 p, 8. 12.c kl 344 p, 9. 12.d
kl 103 p.
Täielikku protokolli saab
vaadata kooli kodulehelt.
Sirje Metsküll,
spordiopsakonna juhataja

Teisipäeval, 12. aprillil toimus tervisenädala raames
kooli sööklas võistlus "Tervislik suupistelaud sünnipäevaks".
Osa võtsid 8.a, 8.b, 10.c,
5.a I, 5.a II, 5.b, 4.a, 4.b, 6.b,
7.a. Žüriis osalesid Tiiu
Smidt, Tiina Käen,Sirje Metsküll, Raili Kaubi ja Reet Välisson. Tulemused:
8.-10. kl I koht 10.c Kristiine Pajussaar, Kätlin Koit; II
koht 8.b Helina Väli, Loretta
Tiits, Mirjam Tenno; III koht
8.a Laura Põder, Maarja Toplaan, Meelika Seppel.
4.-7. kl I koht 5.a Anna
Karakjan, Sandra Pilter, Triine Puppart; II koht 7.a Lisete Jõema, Johanna Maripuu,
Kirsti Kask; III koht 4.b Emil
Lepp, Karl Merisalu, Risto
Veemees.
Saiarulli eripreemia 5.b
(Kadi Riin Kanemägi, Triin
Lõhmus, Margaret Naaber)
Magustoidu eripreemia 4.a
(Eliisa Laur, Eliise Maripuu,
Katriin Torn). Tänu kõigile
osalejatele!
Raili Kaubi,
kunsti - ja käsitööosakonna
juhataja
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Meie KG, 20. aprill 2011

Viis nõuannet peatsele kirjandikirjutajale

1. Pühendage aega teemavalikule! Eelmise aasta
riigieksam näitas, et ülekaaluliselt valiti kahte teemat,
mille avamine paljudel
noortel keskpäraseks ja sarnaseks jäi.
Teemasid ei maksa karta.
Algselt lihtsana sõnastatud
teema avamine ei pruugi sugugi kerge olla, kirjand eeldab teema isikupärast nägemust, probleemide avarat ja
argumenteeritud käsitlust.
Üldsõnalisus on sageli töödes suurimaks puuduseks,
seega - valige teema, kus
tunnete end keskmisest
kindlamana. Teemade üle
juureldes mõelge just eristuda soovimise võtmes ja jääge teema juurde, kus olete kindlad, et jõuate sihile ja
suudate üllatada.
2. „Teose võti peitub esimeses lauses,“ on öelnud

Karl Ristikivi. Sama põhimõte kehtib ka kirjandis. Ei
ole mõtet alustada lausega:
„Läbi aegade on inimesed
otsinud elu mõtet.“ Kuigi
lause sisu on vettpidav, võite nii alustades kindlad olla, et keskpärasusest te kaugemale ei jõua ja teiega ühes
stiilis alustavad veel paljud
teised kirjutajad. Kirjandi
sissejuhatust kirjutades pidage meeles kahte nüanssi:
püüdke enda töö põhiprobleem aimamisi lugejani tuua
ja tehke seda stiilis, et lugejal tekib huvi tööd edasi lugeda.
3. Ärge END kirjutades
kaotage! Eksamikirjandeid
lugedes jääb sageli mulje, et
loed hommikust lehte, kuulad õhtuseid uudiseid või
oled sattunud hoopis ajaloo või kirjanduse konspekti lehitsema. Näited ja tead-

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

mised loetust ja nähtust on
kirjandis väga asjakohased,
aga tunduvalt olulisem on
teie kui kirjutajate kohalolek
töös. Noorus on vahva aeg:
olete otsekohesed, igatsete
põnevat elu, tahate muuta
maailma ja ootate väljakutseid. Kirjand ongi tõsine väljakutse. Näidake siis, et mõtlete ja juurdlete toimuva üle,
pakkuge lahendusi, lükake julgelt ümber arvamusi,
mis teile arukad ei tundu, ja
põhjendage enda seisukohti!
Olge enda töös AUTORINA
101% 100st olemas!
4. Püsige valitud teemas!
Eelmise aasta levinud viga
oli päheõpitud tööde ümberkirjutamine ligilähedase teema all. Ent kui töö on
nihkes (väited, arutluskäik
ja järeldused hoopis millestki muust, kui valitud teema eeldab), ei jõua te sihile.

Kirjand eeldab eksamil valitud teema oskuslikku sujuvat avamist. Päheõpitud
materjal hakkab teid segama ja viib valele teele! Kasutage olemasolevaid teadmisi
ja tehtud töid pigem vundamendina, millele saate eksamipäeval laduda vastupidava müüri.
5. Tanelpadarlikult öeldes: „Võtke aega veidi ringi
vaadata...“ Ja seda nii eksamieelsetel päevadel kui eksamipäeval kirjandit kirjutades. Vestelge sõpradega
elust, nautige kevadet ja koguge loodusest inspiratsiooni. Eksamipäeval aga vaadake endasse ja sealt leiategi
enda töö, teile omase ja ainulaadse. Lennukat sulge!
Marit Tarkin,
humanitaarosakonna 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

