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Lühidalt
Maakonna
e-viktoriini
lõppvoor
Laupäeval, 14. mail toimus meie koolis maakonna
e-viktoriini lõppvoor. Finaali oli pääsenud 4 võistkonda 4. klassidest ja 3 võistkonda 3. klassidest. 3. klasside
arvestuses sai 2. koha KG
“Plixi Trio” - Riin Nõukas,
Kelly Talvistu ja Birgit Verbitski - 3A klassist. Õnnitlused tublidele tüdrukutele!

Lk. 2

Tulevased KG õpilased käisid lahtiste
uste päeval.

Lk. 3

Marit ja Kristiina on
sel aastal osalenud
kolmel konkursil.

Lk. 4

Õpilased käisid
GLOBE konverentsil
uurimistöid kaitsmas.

Grete Pihl,
õpetaja

�����
�����
Õpilaste sünnipäevad
Raul Kabur 10E
John Kaju 7A
Heleri Sepp 2A
Ain-Joonas Toose 4A
Helean Täht 10D
Eva-Maria Viidik 3B
Sander Laide 8C
Reimo Link 2A
Andres Sagor 8C
Gettel Sink 7B
Aire Suurhans 12B
Liisi Jürgens 9C
Meeri Martinson 1B
Martin Metsmaa 10C
Kaidi Niit 12B
Laura Kuusk 5A
Preedik Lemba 11B
Lilli-Mai Rebel 8B
Liina Vokk 10B
Aksel Artus 8A
Tony Sinipea 3A
Virgo Talk 12A
Sander Aasmaa 8C
Kaia Jalakas 8B
Raili Ots 1B
Rasmus Aav 10D
Kärt Kaasik 2B
Erik Loodus 5B
Carel Martin 5B
Marek Meinson 9D
Kadi Mägi 7C
Kaia Prostang 12A
Triin Välinurm 12C

19.05.
19.05.
19.05.
19.05.
19.05.
19.05.
20.05.
20.05.
20.05.
20.05.
20.05.
21.05.
21.05.
21.05.
21.05.
22.05.
22.05.
22.05.
22.05.
23.05.
23.05.
23.05.
24.05.
24.05.
24.05.
25.05.
25.05.
25.05.
25.05.
25.05.
25.05.
25.05.
25.05.

Töötajate sünnipäevad
Merle Tustit
Tiina Käen
Johannes Kaju

19.05.
22.05.
25.05.

Lõppesid maakonna meistrivõistlused tütarlaste korvpallis. Saare maakonna meistriks tuli Kuressaare Gümnaasiumi naiskond: Kristi Väli, Mariliis Rauk, Kätlin Peet, Kädi Lepberg, Pille Alder, Kätlin Maidra, Kaisa Nurm,
Herve Tasane, Krista Viipsi, Kerli Poopuu, Helena Olonen. II koha saavutas Orissaare Gümnaasium ja III jäi SÜG’i
naiskond. Tekst: Sirje Metsküll. Foto: Gert Lutter

Kooli 2005. a. korvpalli
meistrivõistlused tütarlastele
Lõppesid kooli meistrivõistlused tütarlaste korvpallis. 10 võistkonda alustasid mänge kahes alagrupis,
omavaheliste mängude tulemusena selgusid alagruppide võitjad. Alagruppide
2 paremat võistkonda moodustasid finaalgrupi, kus
turniirisüsteemis
selgitati
parimad.
Nii kohtusid finaalturniiril 10 c kl., 12 b kl., 11 c kl.
ja 12 a kl. selgitamaks kooli
meistreid.

Kahjuks
finaalturniiri
ajaks oli mõne võistkonna
jõud raugenud ja anti loobumisvõit. Parimaks ja kooli meistriks osutus sellel aastal 11 c klass: Kristi Väli,
Mariliis Rauk, Pille Sepp,
Kädi Lepberg, Triinu Peegel,
Liisi Liiv, Gerli Poopuu.
Meeldiva üllatusena tuli II kohale 10 c klass. Seal
mängisid: Kätlin Peet, Elina
Tomson, Teele Viira, Karin
Ringas, Gerda Kaubi ja Triin
Madison.

Järgmisel aastal tuleb
neil juba tõsiselt heidelda
meistritiitlile. Üllatas veidike eelmise aasta meistri
12 b klassi III koht., kuid eks
abiturientidel on tähtsamal
kohal juba eksamiteks valmistumine. 12 b klassi võistkond:Kaisa Nurm, Margit
Vana, Pille Alder, Herve Tasane, Marina Skljarenko, Heliis Tiitma, Riin Rajanok.
Sirje Metsküll,
peakohtunik
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Direktsioon
10.05.2005 direktsiooni
koosolekul andis õppealajuhataja A. Saabas ülevaate aprillikuu koolikohustuste mittetäitjatest, õpetaja R. Kaubi
tutvustas õpilastööde näituse toimumise korda, huvijuht Inge Jalakas andis
ülevaate tutipäeva aktuse
toimumise korrast, õpetajad
G. Pihl ja E. Sepp andsid tagasisidet õpetajate koolitusest - õpetaja õppeaasta töö
aruandlus
eneseanalüüsi
põhjal. Veel olid arutluse all
pärlipäeva juhend ja tööõpetuse tunnid.
Inge Jalakas,
huvijuht

Juhtkond tänab
Muusikaõpetajaid
Laine Lehto, Veikko Lehto,
Mai Rand, Helle Rand, Pilvi
Karu - õpilaste eduka juhendamise eest Saaremaa Laululinnu konkursil.

Lühidalt

Toimus lahtiste uste päev. Laupäeval, 14. mail väisas KG-d sadakond tulevast kümnendikku pea kõigist
Saaremaa koolidest. Osalejad tutvusid kooli ja õpilaseluga, uute klassijuhatajatega, võrdlesid võimeid täpsuses
ja sõnaosavuses. A-kooli õpilased said kätte lõputunnistused. Tekst ja foto: Maidu Varik

Esimene uurimistööde konkurss
inimeseõpetuses

Riigikaitse
õppesuund
ekskursioonil
Riigikaitse õppesuund
käis 28. aprillil ekskursioonil
Tallinna Mereväebaasis, Üksikus Vahipataljonis ja Sõjaajaloo muuseumis Lagedil.
Fotol: Sass Saat proovimas
eriüksuslase varustust.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

29. aprillil 2005 toimus
rahvusraamatukogus õpilaskonverents “Armastuse
terviseks!”. Üritus oli lõppakordiks 2004. aastal alanud
uurimistööde konkursile ja
teatrifestivalile. Eesmärk oli
parandada HIV/AIDSi alaseid teadmisi ning seeläbi
vähendada noorte riskikäitumist ja parandada noorte seksuaaltervist. Üritus oli
ainulaadne, kuna esmakordselt üle Eesti tuli esitlusele noorte endi looming seksuaalsuse teemadel.
Ka meie kooli kaks õpilast Sirle Kruuser ja Liisu
Lehtsalu. võtsid osa sellest
ainulaadsest üritusest ja esitasid oma uurimistööd ning
võtsid osa õpilaskonverentsist. Konverentsil toimus ka
uurimistööde võitjate autasustamine. Kahes vanusegrupis anti välja peapreemia

ja eripreemiad.
Eripreemiatega autasustati ka Sirlet ja Liisut.
Sirle Kruuseri uurimistöö teema oli „Suudlemine
kui teraapia“. Ise kirjutab ta
töö sissejuhatuses , et töös
on uuritud põhjalikult erinevaid suudluse viise, ajalugu,
ning olemust ja võrreldud
neid õpilaste teadmistega.
Uuriti õpilaste tundeid ja
läbielamisi, kõrvutati neid
raamatute lihtsate, kuid tarkade sõnadega. Mida arvatakse suudlusest? Kas see on
osa tavalisest elust või kuulub see mingi stiili juurde?
Tegelikult on suudlus ju osake meie elust, juba muinasjuturaamatuteski kirjeldatakse suudlusi, mis äratasid
printsessid igavikupikkustest unedest. Kas suudlus
mõjub kui teraapia? Me ei
tea, mis rolli mängis suud-

lemine inimeste ajaloo alguses, aga me teame, et nüüd
on see loomulik osa armunute ja teineteisest hoolivate inimeste vahel.
Liisu uurimistöö teema
oli „Liblikad kõhus“. Nagu arvata võib, oligi teema
seotud armumise ja armastusega. Ka tema tegi kaasõpilaste seas küsitlusi, et
tuua välja õpilaste seisukohti ja arvamusi ning võrrelda
neid. Liisu oli palju uurinud
armastusest ja sidunud oma
uurimisega sellised teemad
nagu armastuse ajalugu, armastuse liigid, partnerivalik, poeedid ja armastus, armastuse sümbolid jne.
Sirje Metsküll,
terviseõpetuse õpetaja
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Teated
Austatud abituriendid!
KG
Lennukirjandi preemia on tunnustus
lennu parimale kirjutajale. Konkursil osalemiseks
tuleb esitada anonüümne
märksõnaga varustatud
töö ja kinnises ümbrikus
lisada autori isikuandmed. Parima töö valikul
arvestatakse teema avatust, originaalsust, sisukust, eripära, stiili.
Tööd tuleb esitada
õppealajuhataja
Maidu
Varikule hiljemalt maikuu lõpuks. Parima kirjutaja preemia antakse üle
lõpuaktusel.
Marit Tarkin,
kirjandusõpetaja

Lühidalt
Kristiina Kruuse uurimistöö oli ajalooalaste uurimuste seas kahekümne tunnustatud töö hulgas. Foto: Gert Lutter

sideme hoidmine, silmaringi
avardamine ja õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste
arendamine. Konkurssi korraldavad Eesti Ajalooõpetajate Selts ja Körberi Sihtasutus Saksamaal. Parimaid
õpilasi tunnustas tänukirja ja auhindadega president
Arnold Rüütel. Oma kõnes
märkis riigipea, et tegelikult

teeme me kõik ja iga päev
ajalugu, kuigi hinnata oskame seda alles mingi aja möödudes. Konverentsi lõpetas
pidulik vastvõtt võistlusest
osavõtjatele, tööde juhendajatele ja külalistele.
Kristiina Kruuse,
12C klass

Purjetamisest huvitatud

Laupäeval, 14.mail toimus Tartus Haridusministeeriumi suures saalis
üleriigilise ajalooalaste uurimistööde võistluse ”Igapäevaelu 20. sajandi Eestis” lõpetamine. Sel aastal
kuuendat korda toimunud
võistluse eesmärgiks on rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise

Kevadised treeningud jätkuvad linna jahtklubis. Oodatud on kõik poisid, tüdrukud, kellel huvi mere ja purjetamise
vastu. Kui üksi tulla pelgad, võta sõber kaasa ja tule. Vaata kuidas Sina ja meri ning purjetamine kokku sobivad. Lähim
suvi ja terve elu vajavad huvitavat sisustamist. Trenni ajad teisipäeval ja neljapäeval 16.00. Uudistama võib tulla alati
kui purjed lahe peal. Enam infot kehalise kasvatusse õpetaja Aivar Lausi käest. Tekst: Aivar Laus. Foto: Gert Lutter

11.-12.mail toimus algklasside õpilastel konkurss „Parim kirjutaja/
parim vihik“2005
Konkursile esitati järgmiste õpilaste vihikud:
1A klass: Henry Viirmäe,
Eliis Mets, Janis Sepp, Hanna-Liis Mitt. 1B klass: Albert Botshkarjov, Gedli Lest,
Gert Tammel, Marie Erlenbach. 2A klass: Reimo Link.
2B klass: Mirjam Tenno, Loretta Tiits, Mait Erlenbach,
Trevor Ling. 3A klass: Brenda Rauniste, Riin Nõukas, Karel Liiv, Anneli Antsmaa. 3B klass: Lilian
Truu, Priit Aavik. 4A klass:
Steven Nepper, Lisette Toplaan, Kristiin Mets, Johanna Sepp. 4B klass: Maris
Kõrgessaar, Helena Pihlas,
Denis Losnikov, Martin Õisnurm.
Parimateks
osutusid
žürii (Raili Kaubi, Renate
Pihl, Eve Sepp, Merle Tustit, Raina Rääp, Kati Haamer, Grete Pihl, Inga Engso, Ruth Jasmin, Ülle Jasmin)
hinnangul:
1. klassid: Eliis Mets ja
Albert Botshkarjov. 2. klassid: Mirjam Tenno ja Trevor
Ling. 3. klassid: Brenda Rauniste. 4. klassid: Helena Pihlas ja Steven Nepper.
Kiitus kirjutajatele!
Grete Pihl,
algklasside a/k esimees
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GLOBE konverentsil uurimistöid kaitsmas
Käisime 13-14. mail Elvas
GLOBE konverentsil oma
uurimistöid kaitsmas.
Väljasõit oli reede varahommikul ja Elvasse saabusime 10.30. Rõõmsalt tervitas
saarlasi Rõngu koolipere.
Jõime
väikese
ergutustee ning külalislahked
päevajuhid juhatasid meid
ööbimispaikadesse – kämpingutesse. Kui olime end
kämpingutes sisse seadnud,
läksime avamisele.
Avamisel tervitasid meid
Rõngu vallavanem ja Rõngu
kooli direktor. Peale huvitavaid kõnesid algas uurimistööde kaitsmine.
Kahe päeva vältel kaitsesid oma uurimistöid järgmised Kuressaare Gümnaasiumi õpilased: Janno Tilk,
Kristel Sepp, Mari-Liis Sepp,
Kristiina Ader, Karl Kristjan Raik, Sass Pääsk, Kristiina Kruuse, Ilona Käsk, Eveli
Mihkelson, Kadri Kandima.
Kõigil meie kaitsjatel tuli esitus väga hästi välja ning
saarlased suutsid kogu saali
enda esitust kuulama panna.
Esimese sisuka päeva lõpus
külastasime Tõravere observatooriumi ning Rõngu koo-

Eveli ja Kadri tutvustamas oma uurimistööd teistele õpilastele. Foto: Gert Lutter

li, kus oli pidulik õhtusöök.
Vaatamata vihmasele ilmale, suutsid kõik säilitada hea tuju. Üritus oli hästi korraldatud ning ajakava
oli täpne. Üritus lõppes au-

tasustamise ning suure tordi söömisega. Kaks toredat
konverentsipäeva möödusid
kui linnutiivul.
Suured tänud meie juhendaja Sirje Keremele, ilma

kelleta ei oleks me nii kaugele jõudnud.
Eveli Mihkelson ja
Kadri Kandima, 10A klass

Otsides kevade tunnuseid
Päike on väljas, linnud
laulavad, muru on roheline
ja puudele hakkavad lehed
tulema; kõiki neid ja veel teisigi kevadetunnuseid käisime 9-ndal mail loodusõpetuse tunni ajal Kuressaare
Gümnaasiumi metsast otsimas. Leidsime palju huvitavat, isegi mõned vahvad elusad näited.
Kindlasti kõige uhkemaks ja suuremaks kevadetunnuseks oli see, et päike

on juba päris kõrgel ja soojendab võimsalt, seega oli
ilm ka juba üsna soe. Maad
ei katnud enam mitte valge
lumi, vaid lopsakas roheline
rohi. Puudel istuvad linnud
laulsid siristades- ka see oli
kevadetunnus.
Vahepeal
kukkus mulle vihiku peale
väike ämblik, kes oli talvel
peidus olnud ja nüüd jälle
eluvaimu sisse saanud.
Kooli ümbruses oleval
haljastuses õitsesid juba lil-
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led ning mõnedel põõsastel tulid lehed ning mõnedel
õiedki. Metsa jõudes nägime
maas palju männikäbisid.
Tiigi juures jõudsime
arusaamisele, et vesi on juba päris soe. Järsku hakkas
meile aga silma midagi elavat, st. see liikus. Mõne hetke pärast saime aru, et see
pole keegi muu kui sisalik.
Me vaatasime ja uurisime,
mida ta teeb ning lasime tal
siis hiljem rahus edasi min-
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na. Aga üht asja pole osanud veel märgatagi, seda, et
osadel puudel on juba lehed
peal ning tähendab, et kevad
on jõudnud oma keskpunkti
ja ega suvigi kaugel pole.
Oli väga huvitav tund,
otsides värskes õhus kevadetunnuseid.
Janno Tilk,
6C klass
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