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KuresStaar 2011 parimad selgunud

Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Täname 34. lennu noori
hästi korraldatud ja toreda
pulmapeo eest.
Tänulikud klassijuhatajad-pulmakülalised
Eneli Vahar, Kaja Puck,
Gerta Nurk ja Mai Rand

Tänan muusikaosakonda Kuressaare linna laste
lauluvõistluse suurepärase
korraldamise eest ja Kaarin
Peeti ja tema meeskonda
Saaremaa koolide esmaabi
võistluse korraldamise eest.
Tiia Leppik,
Inspira juhataja

Teated
KG lennukirjand ootab
kandidaate
KG Lennukirjand on
preemia lennu parima kirjandi kirjutajale. Lennukirjand
valitakse välja abiturientide
kirjandite põhjal. Hindamiskomisjonile esitavad töö hindamiseks XII klassi emakeele- ja kirjandusõpetajad või
XII klassi õpilased ise hiljemalt 24. maiks 2011.
Komisjonile
esitatakse
(saata või tuua õppealajuhatajale) anonüümsed märksõnaga varustatud tööd, autori
isikuandmed lisatakse kinnises ümbrikus.
Lennukirjandi valikul arvestatakse teema avatust,
originaalsust, sisukust, isikupära, põhjendamis- ja järeldamisoskust, stiili.

Sünnipäevad
Lilian Kaasma 09.05
Anneli Auväärt 09.05*
Ülle Jasmin 10.05*
Maidu Varik 14.05*

KuresStaar 2011 parimad!!!

Emadepäeva eel, 7. mail
Kuressaare
muusikakoolis toimunud linna väikeste
laste lauluvõistlusel KuresStaar 2011 astus publiku ette
62 vahvat noort 3-11aastast
solisti. Suur tänu laululapsi
juhendanud tublidele muusikaõpetajatele: Mari Ausmees, Riina Laanes, Marika
Aarnis, Malle Veske, Eldin
Lember, Helle Rand, Laine Lehto, Pilvi Karu, Evelin Kask, Meeli Reek, Marvi Tamm, Esti Koppel, Maire
Teras ja Piret Tomson!
Pidulikul
lõpetamisel
kell 16:00 said esimeste seas
auhinnalaualt oma kingituse valida 22 parimat, kes selgusid publikuhääletuse teel:
Karret Sepp, Markus Talp,
Triinu Saar (Vanalinna kool,
juh Malle Veske), Lisette
Lemba (Ristiku lasteaed, juh
M. Veske), Ron Torn (Rohu
lasteaed, juh Marvi Tamm),
Sten-Erik Liiv (KG, juh Laine
Lehto), Oliver Leppik, Anabel Lanna (KG huvikool Inspira, juh Helle Rand), Alo
Benno, Oskar Kivi (SÜG,
juh Mari Ausmees), Tho-

mas Hendrik Liiv, Artur Kuning (Pargi LA, juh Evelin
Kask), Mark Paomees, Vootele Mets, Laura Lisell Jalakas (SÜG, juh Riina Laanes),
Paula Aarnis (SÜG, juh Marika Aarnis), Annabel Kallas
(Tuulte-Roosi lasteaed, juh.
Esti Koppel), Kerstin Tang,
Karl Jõgi (KG, juh Pilvi Karu), Georg Paomees, Kaur
Vesberg (KG huvikool Inspira, juh P. Karu), Mikk Meitern (lasteaed Kõige Suurem
Sõber, juh P. Karu).
Tänukirja ja kingituse omanikeks said kõik KuresStaaril osalenud solistid,
ürituse toetuse eest täname
lahkeid sponsoreid ja lasteaedu-koole: GoodKaarma
OÜ, Anne Tootmaa Kunstistuudio, Kalev Chocolate Factory AS, Kuressaare Linnavalitsus, Makros
AS, Kaseoru OÜ, Kuressaare Kaubamaja, Pilguse mõis,
Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp, Kohvik
Classic, Arensburg SPA, GO
SPA, Lillekoda OÜ, KG huvikool Inspira, Ristiku lasteaed, Ida-Niidu lasteaed,

Rohu lasteaed, Tuulte-Roosi lasteaed, Pargi lasteaed,
lasteaed “Kõige suurem sõber” ja lasteaed “Naerusuu”,
Kuressaare Vanalinna kool,
Saaremaa
Ühisgümnaasium, Kuressaare Gümnaasium ja Kuressaare muusikakool!
Suur aitäh lauluvõistluse peakorraldajale Pilvi Karule, päevajuhile Tuuli Rannale, bändile (Veikko Lehto,
Ain Kivilo) ja teadustajatele
(Kristina Liiv, Kristiin Koppel, ansambel Sa:rlaine ja KG
gümnaasiumi noormeesteansambli lauljad), headele abilistele: KG muusikaosakond (Helle Rand, Mai
Rand, Laine Lehto, Veikko
Lehto), Meelis Norenberg,
Eve Tuisk, Gert Lutter, Tarmo Berens, Toomas Tang,
Tiina Tammejuur, Estella
Avik, Getter Must ja Renate
Aavik!
Kohtumiseni KuresStaar
2013 võistlusel!
Laine Lehto,
muusikaõpetaja
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11.c klass istutas metsa 3520 puud
Hoolimata kergest vihmast ja lörtsist, käis 11.c
klass Keskkonnaameti kutsel teisipäeval, 3. mail Järise külas Mustjala vallas riigimetsas puid istutamas.
Mugavate tööriistadega käis
töö kiirelt ning kokku pandi maha umbkaudu 3250
väikest mändi. Istutamine, millelaadne toimus igas
eesti maakonnas, leidis aset
rahvusvahelise metsa-aasta raames ning sai rahastust
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse poolt.
Täname ilusa õuesõppepäeva eest organiseerijat
Maris Seppa, metsakasvataja Rainer Roosipuud, supikeetjat Kaimo Ehanurme
ning bussijuht Tõnu Vaherit.
Piret Salumäe,
11.c

Pildil on vasakul Kadri Kula ja paremal Kersti Sepp 11.c klassist. Foto: Piret Salumäe

X klassi astujad käisid uudistamas

Laupäeval, 7. mail toimus
teabepäev X klassi astujatele.
Lisaks kooli ja õppekorralduse tutvustusele said
sisseastujad lähemalt teada
hiina keele õppimise võima-

lustest, hiina õpetajad Wei
Yu ja Shuang Liang tutvustasid iidset taiji võitluskunsti, X ja XI klassi robootikaringi noormehed tutvustasid
oma masinaid, proovida sai
interaktiivset vastamissüs-

teemi, kõnelesid ka tulevased lennujuhatajad.
Tulevase kümnendiku
Grete Paia muusikavideo
näitas võimalusi eneseteostuseks.
KG üheksandikud olid

Ajaloo-alased uurimistööd

eTwinning

Ajalooalaste uurimistööde konkursil ,,Kakskümmend aastat Eesti ajaloos.
1991- 2011" vabariigi presidendi auhindadele esinesid edukalt ka KG õpilased.
Preemia pälvisid:
Kevin Schultz (10.c)
“Sündivus ja suremus 18602011
minu
emapoolses
Ohaka suguvõsas”; Heleri
Kereme (11.a) “Viimaste aastakümnete haigus arvutisõl-

KG oli edukas Sõpruskoolid
Euroopas/eTwinning
partnerluskoolide projektivõistlusel
Kuressaare
Gümnaasiumi ja Sisimiuti Tehnikagümnaasiumi ühisprojekt
„Kliima, loodus ja keskkond
ülal- ja allpool polaarjoont“
sai II koha eTwinningu partnerluskoolide projektivõistlusel. 6. mail toimunud projektikonkursi lõpuüritusel

tuvus ning tänapäeva noorte
elu mõjutused sellest”; Helena Hiis (12.d) “Eesti keel
kirjakeelena ning inglise
keele pealetung eesti keelele viimastel aastakümnetel”;
Riina Kuusk (12.d) “Interaktiivsete vahendite ilmumine
koolikeskkonda Kuressaare
Gümnaasiumi näitel”.
Tööde juhendajateks olid
Ene Schultz, Helen Kereme
ja Sirje Kereme.

giidiks koolimaja tutvustamisel uustulnukatele, keda oli pea kõigist Saaremaa
koolidest.
Maidu Varik,
õppealajuhataha

Tallinnas esitlesid projekti Sabine Suuster ja Hanna
Martinson (11.b) ja juhendaja Sirje Kereme.
Kümne parima projekti hulka kuulus ka „Koolide
Eurovisiooni“- projekt, kus
KG osales koos paljude Euroopa koolidega – juhendaja
Madli-Maria Naulainen.
Maidu Varik,
õppealajuhataja
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KuresStaar 2011 fotoreporteri silmaga

Päevajuht Tuuli Rand, saatebändi
liikmed Ain Kivilo ja Veikko Lehto
1. kontserti juhtisid segaansambel
Sa:rlaine lauljad
1. kontserdil esinenud solistid
2. kontserdil esinenud solistid
2. kontserti juhtisid Kristina Liiv ja
Kristiin Koppel
3. kontserti juhtisid gümnaasiumi
noormeesteansambli lauljad
3. kontserdil esinenud solistid
KuresStaar toimus muusikakoolis
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4.a õppepäev Tartus: reis oli põnev ja lõbus
Kolmapäeval kell kuus
hommikul hakkasime me
sõitma Tartusse. Praami peal
sõime pirukaid ja jõime mahla. Kui Tartusse jõudsime, siis
läksime Põllumajandusmuuseumisse. Kõigepealt nägime, kuidas leiba tehakse. Vanasti tehti leiba juuretisest ja
kui leib oli vormitud, siis tehti sellele peremärk. Seejärel
tegime võid. Koor pandi va-

nasse võimasinasse ja seda
tuli vändata. See masin nägi välja nagu kast, millel oli
vänt küljes ja sees oli segaja.
Peksime koodiga vilja, jahvatasime käsikiviga jahu ja vaatasime filmi, kuidas vanasti talutöid tehti. Peale seda
käisime veskis, nägime vanu
masinaid ja sõime suppi ning
koduleiba koduvõiga. Kui
olime Põllumajandusmuu-

seumis käinud, siis läksime
observatooriumi. Seal nägime tähtkujude kaarti. Meile
näidati tähetorni kõige suuremat teleskoopi. See teleskoop
kaalub umbes 10 tonni ning
on suur ja kõrge. Seda juhiti
nuppudega ja seal läks kuppelkatus lahti, et me saaks
teleskoobist vaadata. Edasi
vaatasime arvutist planeete,
need olid väga ilusad, huvi-

tavad ja erinevad. Tähetornis
oli põnev.
Siis sõitsime Lõunakeskusesse. Seal saime olla üks
tund. Käisime klassiõdedega
ja klassivendadega 4D kinos.
Külastasime poode, mis olid
väga suured. Siis kodu poole.

Kristiina Kass „Nõianeiu
Nöbinina“

Janosch „Oo, kui kaunis
on Panama“

Lena Lilleste „Murdvargus
koolis“

Armsa saja-aastase nõiaplikaga koos elades juba
igav ei hakka.

Lugu väikesest tiigrist ja
väikesest karust, kes lähevad otsima oma unistuste
maad Panamat, kõige kaunimat maad maailmas. Pärast
pikka rännakut nad selle enda meelest ka leiavad. Kuhu
jõudsid nad aga tegelikult ja
mis paik on kõige kaunim
maailmas, sellest saad raamatust teada.

hetki suurtele.
Lucy £ Stephen Hawking
„Georg ja universumi salavõti“
Uus teave mustade aukude kohta!

Brenda Brant
Artur Fredrik Ålpstal
4.a klassist

Head raamatud lugemiseks nooremale koolieale

Signe Ora „Onu Eedi“
Raamat räägib naljakast
onust, kellele meeldivad just
sellised asjad, mis lastele
korda lähevad: kassid ja toredad mütsid, jalgrattasõit,
pannkoogid ja õhupallid.
Peeter Volkonski „Karukell ja Kellakaru“
Selles luuleraamatus on
neliteist viguriga lasteluuletust, millest leiavad oma kasuliku iva ka lapsevanemad.

„Laste rõõm“
Siin raamatus on väike
killuke eesti lastekirjanduse kuldvaramust, mis on täis
avastamisröömu väikestele
ja magusaid taaskohtumis-

„Risti- rästi läbi Eestimaa“
See raamat õpetab märkama Eestimaa looduse mitmekesisust, tüüpilisi ja ka
haruldasi taimi-loomi, looduskauneid ja kultuuriloolisi paiku.
Mika Keränen „ Vana roosa maja“
Raamat jutustab „kriminalistikaga“ tegeleva laste
salaühingu seiklustest.

Klassivennad
Tommy
ja Kribu satuvad põnevate sündmuste keerisesse, kui
nad üritavad tagastada klassiraha, mille Kribu tuletõrjeõppuse ajal varastas. Samal ööl
toimub koolis tõeline rööv.
Poisid saavad varastele jälile, pannes aga sellega ennast
ohtu...Lisaks kuritegudele ja
seiklustele käsitletakse taustal armastust, pereprobleeme,
koolielu.
Mis siis muud, kui avage
raamatuid ja saate vaimustavaid pildielamusi ning mõnusaid lugemishetki.
Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja

Meie KG, 11. mai 2011
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I ja II kooliaste sõna ja pildiga oma emadest
Ema minu elus
Ta hoolitseb minu eest
ja aitab mind. Annab nõu ja
suunab mind õigele teele.
Ta on minu elus kõige usaldusväärsem inimene, kellega
saan kõigest rääkida. Temaga koos on tore olla, ta on hea
seltsiline. 		
Ta kaitseb mind minu enda vigade eest. Ta aitab mind,
ta on alati toeks. Ta tunnustab
ja kiidab mind, kui ma midagi head teen või midagi saavutan. Vahel on ta tüütu, aga
ta armastab mind! Ta on alati
minu jaoks olemas.
Ta on ilus ja tore, tavaline
emps. Enamasti ei saa ta aru,
aga see ongi vinge! :-) Vahel
on ta kurjus ise (kui vaja), aga
enamasti on ta hea jutukaaslane ja sõber.
Ta on minu ilmaletooja,
minu eest hoolitseja, minu
hoidja ja kaitsja, minu abistaja
– ta on MINU EMA!
Ta aitab mind, kui ma
millestki aru ei saa. Ta hoiab
mind üle kuristiku serva kukkumast, kui mul on raskeid
aegu. Ta on mu ema, aga ka
minu kõige-kõige parem sõbranna.
Minu ema on väga lahe.
Ta ootab mind, kui koolist tulen. Talle võin oma „rasket
elu“ kurta, ta annab alati nõu.
Temaga saab alati rääkida.
Minu elus on ema tähtsal
kohal. Emal on kaks poolt.
Ta on minu jaoks nagu parim
sõbranna. Saan temaga kõigest rääkida ja teda usaldada.
Ta teeb nalja ja aitab kurba
tuju eemale peletada. Käime koos igal pool... Vahel on
meie vahel ka arusaamatusi
nagu emal ja tütrel ikka, aga
need lahenevad kiiresti.
Ema... Hoolitseb ja hoolib.
Suunab ja juhib. Aitab ja õpetab. Karistab, kui tegin midagi valesti. Annab nõu. Usaldab mind.
Ma saan talle oma muredest rääkida. Ta kuulab mind
ära. Ta mõistab mind ja annab
nõu. Ta on parim! Ta on ainuke, keda täielikult usaldan.
Kuulab, annab õpetussõnu, aitab, muretseb minu pärast, hoiab ja hoolib.

Eliis Post 2.b klass

Viktoria Justine Ilmast 2.b klass

Ema
Mina armastan oma ema,
kõige kallim on mul tema.
Hommikul mul paitab pead,
aina kõigile teeb head.
Kui ma vahel haige olen,
emme mulle appi tuleb.
Keedab teed ja annab rohtu
nii, et haigus paneb plehku.
Siis, kui vahel kurb on meel,
tema mulle rõõmu teeb.
Laulab, silitab, toob kommi.
Selline mu ema ongi.
Merilyn Tenno
3.b klass

Minu ema on lahe. Ta on
minu elus esimesel kohal, ta
on minu jaoks tähtsaim inimene.
6.b klassi õpilased soovivad
oma emadele kannatlikku
meelt, õnne, soojust, päikest ja
kõike-kõike kaunist. Aitäh, et
te meil olemas olete!

Milline on minu ema?
Minu ema on hea ja sõbralik, mõnikord ka kuri. Ta aitab mind siis, kui on abi vaja.
Me käime koos rulluisutamas,
ujumas ja teeme kõike muud
samuti koos. Talle meeldivad
sinililled, ta lemmikkomm on
marmelaadikomm. Ta lemmikpäev on emadepäev.
Mariliis
Minu emal on sinised silmad ja kollakad juuksed.
Tal on kogu aeg üks ja sama
soeng, talle ei meeldi lahtised
juuksed. Minu emale meeldib
rulluisutada, talle meeldivad
juur- ja puuviljad. Minu emale ei meeldi laulmine, tantsimine, minuga riidlemine ja
haige olemine.

Pille- Riin
Minu emal on kollased
juuksed ja sinised silmad. Ta
käib isa juures tööl. Ta läheb
väga vara magama. Ta aitab
mul õppida. Emaga koos käin
ma suvel ujumas. Ta on tore
ema!
Tõnis
Minu emale meeldib süüa
teha, maad kaevata, puid lõhkuda, lehti riisuda ja muru
niita.
Sten
Minu ema on abivalmis ja
lahke. Ta teeb alati palju tööd.
Tal pole peaaegu kunagi aega
ja ta on väga kaua tööl. Ma tahaksin, et ta poleks nii kaua
tööl, siis jääks tal rohkem aega.
Janari
Mu ema on tore inimene.
Ta on rõõmus ja heasüdamlik. Ta on abivalmis. Talle
meeldivad lilled. Ta teeb hästi
süüa. Talle meeldivad kassid.
Ervin
Nii arvasid oma emadest 2.c
klassi õpilased

MINU EMA
Minu ema on hea
ja viha ta ei pea.
Ta aitab mind, kui abi vajan
ja vahest tema mind ka vajab.
Silver Vahstein
3.b klass

EMA
Minu ema on kõige parem.
Ta ärkab hommikul kõige varem.
Keedab, küpsetab, peseb me sokke,
vahel endale pähe teeb lokke.
Ta on armas, lahke ja hea,
emadepäeval teda lilledega meeles pean.
Marcus Põder
3.b klass

EMA
Ema, ta on hästi tubli.
Võtab kätte supikulbi.
Hakkab süüa keetma,
perega aega veetma.

Ära ole emaga paha.
Alati ta head ju tahab.
Teate, kes on kõige kenam?
Muidugi see minu ema!
Märten Lehto
3.b klass
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I ja II kooliaste sõna ja pildiga oma emadest
Merili Tuvi 2.b klass

EMA
Minu ema väga kena,
tahan olla nagu tema.
Köögis perenaine hea,
nälga tundma me ei pea.
Vahel ta on üsna lahe,
iseloomult päris mahe.
Temaga on olla lõbus.
Ema on meil päris kõbus.
Katarina Bortnikov
3.b klass

See on tema, minu ema!
Hommikul, kui kõlab kell,
naeratab mu ema hell.
Puder aurab laual juba,
tema sära täis on tuba.
Siis, kui päev on täies hoos,
teeme ikka kõike koos.
Iial igav meil ei hakka,
vahel läevad teod meil hukka.
Õhtul, siis kui päike magab,
ema kallistusi jagab.
Tema alati mind aitab
ja kui vaja, peadki paitab.
Sten Prei
3.b klass
Joonas Tiitson 2.b klass

Minu ema

Minu ema nimi on Riina.
Ta on minu jaoks väga oluline. Ta äratab mind hommikuti ja saadab kooli. Minu ema
on lahke ja hell. Sigrid
Minu ema on hell ja hea.
Minu ema on rõõmsameelne
ja naeratav. Minu emale meeldib küpsetada kooke ja mulle meeldib teda aidata. Minu
ema armastab mind ja mina
armastan teda. Eliis
Minu ema nimi on Tiia.
Ta on väga hea ema. Ta teeb
süüa. Kui ma palun, siis ta
mängib ka minuga. Ema teeb
aias palju tööd. Ema hoolitseb
lillede eest. Ema on alati abivalmis. Ta on maailma parim
ema! Mark
Minu ema on hea. Talle
meeldib mere ääres jalutada.
Ta on meie pere kõige töökam
ja kõige targem. Mõnikord ta
teeb meile süüa, vahel teeb issi meile süüa. Mulle meeldib
emaga koos lauamänge mängida. Kent
Minu ema nimi on Marvi.
Ta on 28-aastane. Tal on pikad
pruunid juuksed ja hallid silmad. Ta kannab prille. Emale meeldib väga käsitööd teha.
Ta koob meile talveks sokke ja
kindaid. Samuti oskab ta väga hästi süüa teha. Minu ema
on väga lahke. Kui pahandust
teeme, siis vahel ta ikka riidleb ka meiega. Ema on õppinud kokaks. Ken-Gert
Minu ema töötab koolis.
Ema paneb riided valmis, kui
hommikul kooli lähen. Ta ostab vajalikke koolitarbeid ja
riideid. Minu ema sõidab autoga ja viib mind trenni. Vahel
jalutame koos metsa vahel.
Mulle meeldib emaga koos
aega veeta. Mikk
Minu ema nimi on Maria. Ta on väga tubli ja kena.
Ta koristab tube, niidab muru, teeb süüa ja aitab meid.
Emaga on väga tore lõbutseda. Talle meeldib trennis käia.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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

Elena- Liis Lember 2.b klas

Ta jookseb, mängib tennist ja
võimleb. Mulle meeldib emaga koos trenni teha, mängida
ja pikutada. Ta on mulle armas ema! Kaarel
Ema koristab tube, äratab
mind üles ja teeb süüa. Ta on
väga hea ema. Ma olen väga
õnnelik, et ma just meie perre sündisin. Kuigi ta vahel ka
kurjustab, on ta ikka väga hea
ema. Ta kurjustab ju asja pärast. Ma luban talle emadepäeval hea laps olla! Joonas
Minu ema nimi on Terje.
Ta on väga töökas. Tema tööpäevad on pikad, aga nädalavahetusel teeme igasugu põnevaid asju koos. Me triigime
pesu, korrastame aeda, käime
jalutamas ja käime poodides.
Minu emal on pikad juuksed
ja mulle meeldib talle soenguid teha. Ma armastan oma
ema väga! Bret
Minu ema on ilus. Tal on
pruunid juuksed ja rohelised
silmad. Ta on hea ema. Minu
emale meeldib raamatut luge-

da ja suvel rannas käia. Mulle meeldib koos emaga lauamänge mängida. Minu ema
oskab hästi süüa teha. Mulle
maitsevad tema tehtud pannkoogid ja kana riisiga. Ma armastan oma ema väga! Emma
Minu ema äratab mind,
kui on koolipäev, valmistab hommikusöögi ja saadab
kooli. Päeval käib mu ema
tööl. Pärast lõunat viib ema
mind trenni, sest trenn on teises linna otsas. Kui mina trennis olen, teeb ema kogu perele süüa. Õhtuti meile meeldib
käia rulluisutamas, rattaga
sõitmas või batuudil hüpata.
Hiljem vaatame televiisorist
koos mõnda filmi. Nädalavahetustel ema peseb ja triigib
pesu, käib poes, vahel sõidab
Tallinna ja toob mulle sealt
üllatuse. Pühapäev on meil
koristamise ja pannkookide
päev. Sten
Nii kirjutasid oma emadest 2.b
klassi lapsed
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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.
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