
Loovtöö teemad 2017/18 Ühisteema: KG 40

1. loovtöö teema 1. loovtöö liik õp arv 1. loovtöö lühikirjeldus 2. loovtöö teema 2. loovtöö liik õp arv 2. loovtöö lühikirjeldus

Raili Kaubi praktiline 1 uurimuslik 1

Anneli Auväärt praktiline 1 praktiline 1

Anu Liik uurimuslik 1 Autoriraamat praktiline 1 oma tekstide ja illustratsioonidega raamat

Elis Nõu uurimuslik 1

Olle Arak praktiline 10

Anni Haandi uurimuslik 1 uurimuslik 1

Grete Pihl praktiline 2 praktiline 1

Ene Pidmann praktiline 1 praktiline 1

Ruth Rist uurimuslik 1 uurimuslik 1

Marvi Mäeots praktiline 1 praktiline 2

Malle Tiitson praktiline 1 Orienteerumismäng praktiline 1

Anu Rand praktiline 1 praktiline 2

Raina Rääp praktiline 2 praktiline 2

Õpetaja-
juhendaja nimi

Moekollektsiooni 
loomine - üks meie 
kooli 
traditsioonidest

Eesmärgiks kavandada ja 
valmistada moekollektsioon

Meie kooli 
loomeinimestest (kunst, 
fotograafia, 
käsitöö ...)vilistlased 

Eesmärgis kaardistada meie kooli vilistlaste käekäik 
kunsti- käsitöö valdkonnas

Lillekimp kooli 
juubeliks.

Lilleseade põhitõdedega tutvumine, 
spiraalkimbu tegemine, taimede 
valik.

Lauaseade kooli 
juubeliks.

Lilleseade põhitõdedega tutvumine, lauaseade 
tegemine, oasise kasutamine, taimede valik.

Teema lähtuvalt 
vabariiklikust 
uurimistöö 
teemast 

emakeeleolümpiaadi teemast lähtuv 
uurimistöö

Rügeni saar 
Saksamaal 
(Rügeni saare 
projekt aastal 
2007)

Rügeni saare ajaloo ja 
vaatamisväärsuste kohta materjali 
otsimine. Rügeni saar on Saksamaa 
suurim. Aastal 2007 toimus KG-s 
projekt nimega Rügeni saare 
projekt.

First Lego League 
hooaeg 2017

Töö 6-10 teadmistehimulisest, 
aktiivsest ja koostöövõimelisest 
õpilasest koosnevale grupile 
STEAM valdkonnas. Enne loovtöö 
valimist võtta kontakti 
juhendajaga!

Minu aeg 
Kuressaare 
Gümnaasiumis 

Intervjuu KGst pensionile jäänud 
õpetajaga, kellel on palju mälestusi 
kooliga seoses.

Minu aeg Kuressaare 
Gümnaasiumis 

Intervjuu KGst pensionile jäänud õpetajaga, kellel on 
palju mälestusi kooliga seoses.

KG 40 - 
maastikumäng

Maastikumängu koostamine (ja 
läbiviimine) endast noorematele 
õpilastele

KG traditsioonide 
järgimine - Suur Uba 
jaoks etenduse 
kirjutamine.

Õpilane kirjutab näidendi (4.klassile) teatriüritust Suur 
Uba 2018 silmas pidades

Kuressaare 
Gümnaasium 40

Graafiline töö e. joonistes. See võib-
olla interjöör, õpetajad, õpilased või 
üritus.

Kuressaare Gümnaasium 
40

Maal kooli interjöörist, õpetajatest, õpilastest või 
üritusest.

Aabitsad KG I 
klassi õpilastel.

Uuritakse, milised aabitsad on läbi 
40 aasta I klassis kasutusel olnud. 

KG õpilaste KIK toel läbi 
viidud õuesõppe 
projektid

Uuritakse, kus ja millistel projektidel on läbi aastate 
KG õpilased osalenud.

KG teemaliste 
kutsete või 
kaartide kogumiku 
valmistamine

Õpilane meisterdab/ joonistab 
kogumiku KG teemalisi kutseid või 
kaarte, mida hiljem saab näiteks 
paljundada ja kasutada pensionile 
jäänud õpetajatele sünnipäevaks 
õnne soovimisel või lõpuaktusele 
kutsena jne.

Klassi näitemängu 
lavastamine

2 õpilast kirjutavad ja lavastavad näidendi oma 
klassile põhikooli teatriõhtuks, kirjeldavad 
tööprotsessi.

Lauamänguna 
mälumäng KG 
kohta

Lauamängu koostamine KG kohta, 
küsimused KG ajaloost 
tänapäevani.

Orienteerumismängu koostamine, orienteerumine 
koolimajas ja /või lähiümbruses.

Kuressaare 
Gümnaasiumi 
ajalugu tutvustava 
õpimapi 
koostamine I 
kooliastmele

Kuressaare Gümnaasiumi ajalugu, 
sümboolikat selle sünnilugudega ja 
olulisi inimesi tutvustava 
töölehtedega õpimapi koostamine I 
kooliastmele.

Kuressaare Gümnaasiumi 
ajalugu tutvustavad 
"kooliminutid" I 
kooliastmele

5 korda õppeaasta vältel toimuvad "kooliminutid" I 
kooliastme õpilastele eakohaselt kooli ajaloo 
tutvustamiseks.

Muinasjutust 
näidendiks 
(teatripäev "Väike 
uba")

Teatrietenduse loomine 2.klassiga - 
dramatiseerimine, loo lavastamine, 
dekoratsioonid+etendus

Arendavad mängud 
(tegevused) 2.- 3. klassi 
õpiraskustega õpilastele.

Õppemängude valmistamine, nende mängimine HEV 
õpilastega, tagasiside ja kasulikkus.



Ulvi Vahter uurimuslik 1 Elulugu sünnist tänaseni uurimuslik 1 Elulugu sünnist tänaseni

Katrin Liiva uurimuslik 1 praktiline 2

Merle Tustit praktiline 2 uurimuslik 1

Kristel Paju uurimuslik 1 uurimuslik 1

Reet Lasn uurimuslik 1 praktiline 2 Õpilased koovad tekikese väikestest lappidest.

Liivi Erlenbach uurimuslik 2 KG II lennu elukutsevalik uurimuslik 2

Maria Koppel praktiline 2 uurimuslik 2

Ruth Jasmin praktiline 2 uurimuslik 1 Uurida mõne Saaremaa kiriku ajalugu

Andres Kolk uurimuslik 1 Näidistööd 4.klassile. praktiline 1
Katrin Kannik Pidulik kleit praktiline 1 Peokleidi õmblemine Pidulik kleit praktiline 1 Peokleidi õmblemine

Mai Rand uurimuslik 2 praktiline 1

Virge Lember uurimuslik 1 praktiline 1

Sirje Mehik praktiline 1 uurimuslik 1

Maren Aaviste praktiline 1 praktiline 1 Matemaatika stendi kujundamine

KG esimese lennu 
vilistlasest õpetaja 
(Signe Vahkal, 
Maidu Varik, Inna 
Vann)

KG esimese lennu 
vilistlasest õpetaja (Signe 
Vahkal, Maidu Varik, Inna 
Vann)

Vahetusjalatsite 
kandmise trendid 
KG-s läbi aegade

Õpilane uurib vahetusjalatsite 
kandmise kombeid ja trende KG-s 
läbi aegade, alates kooli loomise 
aegadest (vilistlaste 
mälestused)kuni tänapäevani. 

KG 40 teemalise ürituse 
korraldamine II 
kooliastme õpilastele

Õpilased mõtlevad ise välja ürituse vormi, mille sisu 
sobib tähistama kooli sünnipäeva ja teevad seda 
koostöös II kooliastme õpilastega. Idee ja teostus 
loovtöö tegijatelt, kaasosalejad II kooliastme õpilased.

Lauamäng I 
kooliastmele "KG- 
40"

Kooli ajalugu tutvustava lauamängu 
valmistamine I kooliastmele.

Rahvatantsu 40 aastat 
Kuressaare 
Gümnaasiumis. 

* Helgi Allik - rahvatantsutraditsiooni rajaja KG-s - 
Helgi Allik.
* Rahvatantsurühma "Sõlesepad" ajalugu.

Vilistlaste lapsed 
Kuresaare 
Gûmnaasiumis.

Kui paljud vilistlased valivad 
Kuressaare Gûmnaasiumi oma 
lapsele kooliks ja miks just selline 
valik?

Ülevaade Kuressaare 
Gûmnaasiumi 
tuntumatest vilistlastest.

Koguda kokku võimalikult palju andmeid ja anda 
ûlevaade tuntuks saanud vilistlaste käekäigust.

KG 
õpetajad/pensionär
id, nende 
lapsepõlv ja 
mängud

Õpilased uurivad, missugune oli KG 
praeguse õpetaja või endise õpetaja 
lapsepõlve mängumaa.

Lapiteki kudumine (KG 
sümboolikaga).

KG I lennu 
elukutsevalik; 

Õpilased uurivad, millistel elualadel 
töötavad KG I lennu lõpetajad

Õpilased uurivad, millistel elualadel töötavad KG II 
lennu lõpetajad

Klassipiltide 
albumid läbi 
aastate

Koostada pildialbumid iga 
õppeaasta kohta, kus on klassipildid 
ühiselt koos

KG40 - lugusid koolis 
toimunutest huvitavates 
juhtumitest

Koguda kokku õpetajatelt ja vilistlastelt huvitavaid 
juhtumeid koolist läbi aegade. Koostada lühinäidend, 
mida saaks ette kanda juubeli üritusel

Näidendi 
lavastamine

Lavastada näidend II klassile 
näidendite päevaks koos 
stsenaariumi,lavakujunduse,muusik
alise 
kujunduse,kostüümide,valgustusega
.

Uurimuslik töö mõnest 
Saaremaa kirikust

Tehnoloogiaõpetu
se töökoda.

Vahendite olemasolu ja vajadused 
lähtuvalt õppekavast ja õpilaste 
arvust.
(Eeltöö projektidele)

Näidistööd (erinevad etapid) ja dokumentatsioon 
(eskiisid, joonised, tööjuhendid).

KG vilistlas-
muusikud.

Loovtöös uuritakse meie koolist 
võrsunud professionaalsete 
muusikute kujunemisteid, saavutusi, 
tegevusvaldkondi, tulevikuplaane 
ning ka seda, kui palju praegused 
õpilased nende isikuid ja tegemisi 
teavad.

Stendi koostamine - KG 
vilistlas-muusikud.

Stendile pannakse välja informatsioon ja fotod meie 
kooli lõpetanud professionaalsete muusikute 
tegemistest, kujunemisteest, saavutustest jne.

Minu vanemate 
kooliaeg 
Kuressaare 
Gümnaasiumis

Meenutused vanemate või ka teiste 
pereliikmete kooliajast KG-s.

KG on teatrikool - mina 
lavastajana

Teema sobib õpilasele, kelle lavastajakarjäär algas 
juba 5. või 6. klassis ja ta plaanib ka 8. klassis 
lavastada enda klassi näidendi. Loovtöö võib teha ka 
grupitööna.

QR- koodi mäng " 
KG 40"

Õpilane koostab QR- koodidega 
mängu, mis sisaldab küsimusi 
Kuressaare Gümnaasiumi ajaloo ja 
tänapäeva kohta.

KG vilistlase memuaarid 
oma kooliaastatest 

Töösse kogutakse kokku KG vilistlase meenutusi 
kooliajast. 

Matemaatiline 
doomino - 
murdude ja 
protsentide 
vaheline seos

Valmib õppematerjal doomino 
mänguna.

Matemaatika, see on 
midagi .....



Ave Jõgi praktiline 1 praktiline 1

Ülle Jasmin Kapsuni kudumine praktiline 1 Kleidi õmblemine praktiline 1 Lihtsalõikelise kleidi õmblemine

Malle Tustit praktiline 1 uurimuslik 1

Merle Rekaya uurimuslik 1 KG kirjanduspäevad uurimuslik 1

Eve Tuisk praktiline 2 praktiline 2

uurimuslik 2 uurimuslik 1

Eneli Vahar praktiline 1 praktiline 1

Inga Engso praktiline 1 praktiline 2

Helle Rand uurimuslik 1 praktiline 1

Annely Oolup praktiline 1 praktiline 1

Ülle Räim praktiline 2 Liikumisvahetund praktiline 2

Laivi Jürisson praktiline 1 praktiline 1

Kust on pärit KG 
õpetajad?

Töö tulemusena valmivad kaardid - 
Saaremaa kaart ja Eesti kaart, kus 
on erinevate värvidega(nende 
intensiivsusega) tähistatud, millistest 
piirkondadest on pärit Kuressaare 
Gümnaasiumi õpetajad. Kaunilt 
värvitud kaarte saab eksponeerida 
kooli 40. juubeli raamas stendidel-

KG "firmaüritused" läbi 
40 kooliaasta.

Töö tulemusena valmib ajalehe artikkel, mis 
avaldatakse kooli 40. juubeliks.

Piduliku, pitsilse, ilma õmblusteta 
kampsuni kudumine

Näidendi tee 
teatrilavale

Õpilased esitavad Põhikooli 
teatriõhtul oma klassi näidendi. Üks 
õpilane paneb kirja kogu 
ettevalmistusprotsessi ideest kuni 
näidendi esitamiseni teatriõhtul.

Meie kooli õpilaste 
keelekasutus põhikooli 3. 
kooliastmes

Õpilane töötab välja küsitluse õpilaste keelekasutuse 
kohta ja uurib ja analüüsib õpilaste sõnavara ja 
keelekasutust .

KG põhikooli 
teatriõhtud

Töö tulemusena tekib ülevaade, 
millised on olnud meie kooli 
põhikooli teatriõhtute teemad ja 
esitatud näitemängud, parimad 
näitlejad, lavastajad jne.

Kuidas tekksid KG kirjanduspäevad, milliseid üritusi 
sisaldasid ja kuidas arenesid ajas.

Ajakirjanikutöö 
Meie KG 
toimetuses 
juubeliaastal

Õpilased osalevad reaalselt Meie 
KG töös: kirjutavad lugusid, viivad 
läbi intervjuusid seoses 
juubeliaastaga, avaldavad neid Meie 
KGs ja miks ka mitte 
maakonnalehes.

Kuidas sünnib 
juubeliaastal põhikooli 
teatriõhtu etendus?

Oma klassi etenduse kulg paberile ja sealt lavale 
kooli juubeliaastal (teatriõhtu teema või etendus 
seotud juubeliga, meie kooliga)

Heidi Carolina 
Martinsaari

Mis erinevus on 
KG 1. lennul ja 40. 
lennul?

Töö võib olla tehtud nii 
individuaalselt kui ka paaristööna. 
Loovtöö tegija valib välja endale 
huvitavamad persoonid 1. lennust 
kui ka 40. lennust ning intervjueerib 
antud isikuid. Intervjuude põhjal 
võrdleb loovtöö tegija mõlema lennu 
koolielu, õppimist, vaba aega jms, 
lähtudes sellest, millele loovtöö 
tegija ise rohkem rõhuda tahab. 

Kuidas elas siis ja elab 
täna KG x. lend?

Loovtöö tegija uurib konkreetse lennu vilistlaste 
kooliaega ja tänast elu. Õpilane uurib, kui aktiivsed 
olid õpilased oma kooliajal ja kuhu on nad oma 
aktiivsusega tänasesse päeva jõudnud. Hea on valida 
seda teemat õpilasel, kelle vähemalt üks vanematest 
on õppinud KGs, kes oskab juhatada teed oma 
lennukaaslasteni.

Taimedega 
dekoreerimine

Taimedekoratsioonide 
valmistamine.

Huvitav stend 
keemiaklassi

Kooliaasta jooksul 40 keemilise elemendi tutvustuse 
koostamine ja stendi kujundamine.

Kuressaare 
Gümnaasium 40 - 
temaatilise stendi 
kujundamine

Tööd pannakse üles 5 korda 
õppeaasta jooksul I korruse 
algklasside koridoris olevale 
stendile.

Etenduse stsenaariumi 
kirjutamine ja 
lavastamine.

I kooliastme teatripäev Väike Uba - etenduse 
lavastamine 2. klassile, stsenaariumi kirjutamine, 
muusikaline kujundus, kostüümid, lavakujundus.

Kuressaare 
Gümnaasiumi 
esimesed 
muusikaõpetajad

Toetudes kooli kroonikale anda 
ülevaade, kes olid esimesed 
muusikaõpetajad ja mida korraldati 
huvitegevuses. 

Kuressaare Gümnaasiumi 
esimesed 
muusikaõpetajad

Koostada stend kooli algusaastatel töötanud 
muusikaõpetajatest. 

KG võidetud 
spordivõistluskarik
ate 
digiarhiveerimine

KG poolt spordivõistlustel 
( maakond/ vabariik) võidetud 
karikatest ülevaate saamine ja 
nende ülesmärkimine ( fotod jms.)

Hommikvõimlemiskava 
koostamine 

Õpilane koostab hommivõimlemiseks sobiva 
harjutuste kava,esitab selle ja kirjutab lahti selle mõju 
tervisele.

KG kehalise 
kasvatuse 
õpetajad läbi 
ajaloo

KG 40 raames spordiosakonna 
stendi valmistamine

Liikumisvahetundide planeerimine ja läbiviimine 4.-6. 
klassile

Matemaatiliste 
tekstülesannete 
kogumik (teemal 
KG 40) - 7.klass

Õpilane koostab ise elulisi 
matemaatilisi tekstülesandeid 
kolmandale kooliastmele (7. klass)- 
vormistab selle kogumikuna. 
Kogumikus on lahendused ja 
vastused. Ülesannete teema 
Kuressaare Gümnaasium.

Matemaatiliste 
tekstülesannete kogumik 
(teemal KG 40) -8.klass

Õpilane koostab ise elulisi matemaatilisi 
tekstülesandeid kolmandale kooliastmele (8. klass) - 
vormistab selle kogumikuna. Kogumikus lahendused 
ja vastused. Ülesannete teema Kuressaare 
Gümnaasium.



Tiina Käen uurimuslik 1 praktiline 1

Irina Mulenok praktiline 1 praktiline 1

Laine Lehto praktiline 1 praktiline 1

Sirje Metsküll uurimuslik 1

Marika Varjas Kas lumi oli valgem? uurimuslik 1 Kas lumi oli valgem? uurimuslik 1

Juhan Kolk uurimuslik 1 praktiline 2

Kersti Kirs praktiline 2 praktiline 1

Liia Arikas uurimuslik 1 praktiline 2

Gerta Nurk praktiline 2 Puittaimed kooli ümbruses praktiline 1

uurimuslik 1 praktiline 2

Maren Asumets praktiline 2 KG söökla tekkimise lugu uurimuslik 1

Heidi Truu praktiline 2 uurimuslik 1 Õpilane uurib Kati Haameri õpetajatööd KG-s.

Gabriel Sepp praktiline 2 praktiline 2

Maret Laurson praktiline 1 A. Truumure - KG õpetaja uurimuslik 1
77 64

KG 
Tervisespordipäev
ade ajalugu.

Toetudes õpetajate küsitlemisele , 
kooli spordiarhiivi uurimisele ja Meie 
KG artiklitele valmib uurimustöö KG 
Tervisespordipäeva ajaloo kohta.

Võimlemiskava 
koostamine

Võimlemisvõistluseks kava koostamine. Selle 
toimumisprotsessi kirjeldamine.

Kooli- ja KG-
teemalised 
ristsõnad inglise 
keeles 

Kooli- ja KG-teemaliste ristsõnade 
koostamine inglise keeles 
põhikoolile

Viktoriin ja/või 
nuputamisülesandeid 
teemal "40 aastat KG-d"

Erinevate temaatiliste nuputamisülesannete ja /või 
viktoriiniküsimuste koostamine , nt.KG tuntud 
vilistlased, õpetajad, ajalugu jnt

Kuressaare 
Gümnaasiumi 
vokaalansamblid 
läbi aegade

Töö valmib stendina KG juubeliks, 
annab ülevaate koolis tegutsenud 
vokaalansamblitest läbi aegade.

Osalemine 
muusikaolümpiaadil

Õpilane osaleb maakondlikul muusikaolümpiaadil ja 
tutvustab oma tegevusi kokkuvõtva slaidiettekandena.

Õpetaja Tiina 
Käeni elu- ja 
töökäik

Õpetaja Käen on endine Eesti 
tippsportlane ja kauaaegne KG 
õpetaja. Töö sisaldab tema 
sportlikku ja pedagoogilist tegevust

Õpilane võrdleb oma KG-s õppinud 
ema / isa /vanaema / vanaisa/ 
lähedase õpinguaastaid tänaste 
õppimisvõimalustega KG-s

Õpilane võrdleb oma KG-s õppinud ema / isa 
/vanaema / vanaisa/ lähedase õpinguaastaid tänaste 
õppimisvõimalustega KG-s

Sirje Metsküll ja 
Kuressaare 
Gümnaasium

Õpetaja Sirje Metskülli "suhe" 
Kuressaare Gümnaasiumiga ja 
tema elu lühikirjeldus ja ka 
sportlasetöö.

KG 40 stend - "tuule 
tiibadesse" saanud 
tippsportlased

Loovtöö liik on nii praktiline kui ka uurimuslik. Valmib 
nii stend kui ka uurimuslik loovtöö Kuressaare 
Gümnaasiumi 40. juubeliks.

Sünnipäeva pidu 
algklassi õpilastele

Õpilased korraldavad ühele I 
kooliastme klassile juubeliteemalise 
klassiõhtu

Retseptikogumik kooli 
juubeliks

Õpilane kogub kokku kooli sünnipäeva lauale 40 
erinevat retsepti ja köidab need kokku 
retseptiraamatuks.

Kuressaare 
Gümnaasiumis 
töötanud saksa 
keele õpetajad.

Õpilane uurib välja Kuressaare 
Gümnaasiumis töötanud saksa 
keele õpetajate nimed ja 
töötamisajad ja kogub materjali 
nende isikute kohta. (neid peaks 
olema vähemalt 8-9?)

Lauamäng- Reis läbi saksa 
keelt kõneleva maa (meie 
kooli õpilaste valik)

Õpilased (2) teevad küsitluse (näiteks meie kooli 8. kl 
õpilaste hulgas), missugust saksa keelt kõnelevat 
maad nad sooviksid enim külastada (seos meie 
kooliga) ja teevad selle põhjal valiku. Lauamängu 
koostavad ühe saksa keelt kõneleva maa kohta.

KG akvaariumite 
hooldus

Õpitakse tundma ja kasutama 
akvaariumi puhastamiseks vajalikke 
vahendeid ja võtteid. Õppeaasta 
jooksul tuleb vähemalt kord kuus 
puhastada 2 KG akvaariumit, 
kontrollida söötmist.

Kooli ümbruse puittaimede määramine ja 
kaardistamine.

Sander 
Suurhans

Endel Tustit ja 
Kuressaare 
Gümnaasium 

Endel Tustiti panusest KG 
spordielusse ja tema tööst KGs läbi 
aegade 

Discgolfi raja 
projekteerimine KG 
terviseparki

Võimaliku tulevase discgolfi radade projekteerimine 
KG terviseparki 

Ainekabineti seina 
kujundamine(Vene 
keele käänete tabeli 
joonistamine 
kabineti seinale 
2*3m)

Seina peale joonistatakse kindla 
mõõtkava järgi vene keele käänete 
tabel(siduvad ained 
matemaatika,kunst,vene keel)

Õpilane uurib Kuressaare Gümnaasiumi kohvik-
söökla tekkimise lugu(millal avati, juhatajad, 
toidumenüüde koostamine, töötajad, rahulolu 
küsitluste kokkuvõte, rahulolu põhjused)

Näidendi teekond 
lavale

Õpilased kirjutavad antud teema 
põhjal stsenaariumi, mõtlevad välja 
kunstilise- ja helikujunduse ning 
lavastavad näidendi.

Kati Haamer - KG 
õpetajana

Saaremaa 
noormeeste 7. - 9. 
klassi korvpalli MV 
korraldamine

Võistluste ettevalmistamine, 
sponsorite leidmine, kohtunikega 
läbirääkimised

Võimlemisvõistlus 
Kuressaare Gümnaasiumi 
moodi. Osalemine 
võimlemisvõistluse 
korraldustoimkonnas 

Võistluste ettevalmistamine, sponsorite leidmine, 
kohtunikega läbirääkimised

Natüürmort 
puuviljaga

Valmib pastellmaal natüürmort 
puuviljaga

A. Truumure õpetajatee endiste õpilaste ja kolleegide 
kaudu.
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