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Juhtkond tänab

Teated

Palju
õnne!

Margit Düüna 21.09
Marit Tarkin 21.09
Marvi Mäeots 21.09
Merle Sullakatko 21.09
Heimar Põld 23.09
Gert Lutter 24.09

Kooli sümboolika hinnakiri.
Tekkel 177.- krooni, tekli

märk 53.- krooni, rinnamärk
106.- krooni, püksirihm 236.-
krooni, lipsunõel 130.- kroo-
ni, rätikuhoidjad 130.- kroo-
ni ja rinnanõel 163.- krooni.

Maili Rasva,
sekretär

24. septembril toimuvale
konkursile oodatakse osale-
ma igast klassist ühte kahe-
liikmelist võistkonda, kes
valmistab 2 võistlustööd:
taimeseade ja kimp. Materjali
valikut ja tehnikat ei piirata.
Kummagi töö juurde kuulub
lauasilt, kuhu on märgitud
võistlejate nimed ja klass.

Esimene teema on kimp
1 lillega. Kasutada võib pär-
leid, traati, nööre, kangaid
jms, kuid 70% ulatuses do-
mineerigu taimmaterjal.
Kimbul peab olema vähemalt
üks sidumiskoht. Kõik vett
vajavad taimeosad peavad
ulatuma vette. Sobiv anum
(nimi alla kirjutada) kimbule
ise kaasa võtta.

Ülekooliline taimeseade konkurss
Teiseks teemaks on

seade. Võistlustööna val-
mistatakse keskkonna-sõbra-
likust materjalist pakend: pu-
del, karp, tops, kott vms. Pa-
kendi vorm peab olema ise
meisterdatud ja visuaalselt
ühest materjalist (traadist,
puupulkadest, okstest, kan-
gast vms.). Töö suurus: vähe-
malt üks mõõtmetest (kõr-
gus, laius, pikkus) peab ole-
ma minimaalselt 50 cm. Ka-
sutada võib vaid loodus-
sõbralikke ning kõdunevaid
materjale ja erandina traati.
Kasutada ainult  vett mitteva-
javaid materjale. Töö
lõpptulemus peab olema
transporditav ning ripu-
tamiskindel.

Kimbud ja seaded tuua
24.septembril aulasse, vahe-
tundide ajal on võimalik au-
las seadeid valmistada.

Töid hindab zürii, kes
arvestab: ideed 1.-10 punkti ja
seadmise oskust 1.-10. punk-
ti. Klassidevahelises võistlu-
ses arvestatakse eraldi 1.-
4.klass, 5.-9.klass ja 10.-
12.klass. Parimad taimesead-
jad lähevad 26.septembril
toimuvale maakondlikule
taimeseade konkursile.

Huvilistele toimub 23.
septembril kell 15.00 aulas
taimeseade põhielementide
tutvustamine. Info Ursula
Rahnikult.

Ursula Rahnik,
personalijuht

9.09.2002 külastas kooli
"Õpetajate Lehe" ja ajakirja
"Haridus" esindaja Raivo
Juurak, kes plaanib meist mi-
dagi kirjutada. Käis ka SÜG-
is.

Toomas T akkis

Külalised T artu Ülikoolist.
13.09 2002 jagasid kooli

külastanud Tartu Ülikoolis
õppivatele koolijuhtidele
meie töökogemusi Anu Saa-
bas, Maidu Varik ja Toomas
Takkis.

Toomas T akkis

12.09 2002 toimus nõupi-
damine ujula teise ehi-
tuset api projekteerimise
asjus.

Osalesid Ants Parve, Nor-
ma Helde, Urmas Sepp ja
Toomas Takkis.

Toomas T akkis

Neljapäeval (12.09) toimus ava-häppening KG hooviteatris: XI ja XII klassi õpilased (juh. M.Tarkin) lavas-tasid stseene õpilaste omaloomingulistest armastuskirjadest; teleskoobist jälgiti sündmusi Kuul ja suurelt ekraaniltlahedaid multikaid. Foto: Maidu Varik.

Õpetaja Marit Tarkinit,
KG vilistlast Andrus Paju-
niitu ja kõiki esinejaid
hoovi-häppeningi korral-
damise eest.

Tekliaktus
Neljapäeval, 19. septembril 2002 kell 11.45 aulas 5. klassidele tekliak-

tus. Riietus pidulik: poistel ülikond või tumedad püksid ja triiksärk, tüd-
rukutel seelik ja hele pluus, kaasa tekkel (177.-EEK).
Mini-Jukude pidu kell 17.00-21.00

Kell 17.00 5-ndate klasside kogunemine kooliesisel platsil. Alates 19.00
on oodatud kõik õpilased 4.-8.klassini. Pilet 15.- EEK.



Kuressaare Gümnaasiumi
tekkel (sini- must- kuldne) on
sümbol, mis näitab selle
omaniku seost  Kuressaare
Gümnaasiumiga. Tekkel
antakse esimest korda üle esi-
mesel koolipäeval või  tekliak-
tusel, teistel juhtudel güm-
naasiumi aastapäeva ja
juubeliüritustel kooli juht-
konna poolt.

Teklit võib  kanda: Eesti
Vabariigi riiklike tähtpäevade
üritustel nii väljaspool kooli
kui ka koolis; Kuressaare
Gümnaasiumi aastapäeva

Kuressaare Gümnaasiumi tekli statuut

lk. 2 Kuressaare Gümnaasiumi infoleht 18. september 2002

Laupäeval, 14.septembril
toimus Saaremaa keskkon-
nateenistuse eestvedamisel
perepäev metsas. Päeva alus-
tuseks esines tervituslaulude-
ga Kuressaare kesklinnas
raekoja ees metsatöötajate
meeskoor Forestalia. Pärast
kontserti istutasid koori liik-

Perepäev metsas
med koos Kuressaare Güm-
naasiumi I klasside õpilaste-
ga kooli juurde puid. Usume,
et seda toredat ettevõtmist
meenutab aastate pärast to-
redates marjakobarates
pihlakaallee, sest on ju igal
üritusel kaasalöönud I klassi
õpilasel nüüd kooli juures

päris oma puu, kelle eest
hoolitseda, kellega juttu pu-
huda, kelle kasvamist oma
sirgumisega võrrelda.

Aitäh üritusel osalenud
lastele ja nende vanematele!

Grete Pihl

üritustel, esimesel koo-
lipäeval, EV aastapäeva aktu-
sel ja muudel pidulikel juhtu-
del vastavalt kooli juhtkonna
poolt antud määrusele; riik-
likel ja koolimajas toimuvatel
leinatseremooniatel; güm-
naasiumi ja põhikooli lõpuak-
tusel; alati kooli lipu kand-
misel ja assisteerimisel; väl-
jaspool kooliaega koos kor-
rektse rõivastusega ja oma-
niku äranägemisel.

Pea paljastatakse siseruu-
mides kooli ja/või riigilipu
sissekandmisel, riigihümni

esitamisel, leinatseremoonia-
tel kolleege ja kaaslasi mäles-
tades. Teklit hoitakse sel ju-
hul vasaku käe randmel, nokk
suunatud väljapoole. Muudel
juhtudel võib siseruumides
tekli  jätta pähe, arvestades
eelpoolnimetatud üritusi.

Pea paljastatakse väli-
tingimustes riigilipu heiska-
misel, riigihümni esitamisel,
leinatseremooniatel, kirikus
ja kirikaedades või muudel
juhtudel, kui selleks on antud
juhiseid.

Ursula Rahnik

Loodusteaduste a/k an-
nab teada:

30.sept. – 03. okt.
toimub loodusteaduste
ainenädal. Selleks kuu-
lutame välja fotovõistluse
teemal  “Loomad looduses”.
Fotod tuua 27.septembriks
ruumi 104.

Gerta Nurk

Kooliarst annab teadaArstikabinet on lahti es-maspäevast reedeni 8.00-15.00. Kooliarst dr. Lumisteon majas kolmapäeviti janeljapäeviti hommikupoo-likul.Õppeaasta jooksul kont-rollitakse klasside kaupaõpilaste tervist, hinnataksenägemisteravust, üldist füü-silist arengut (kaal, pikkus),vererõhku. Avastatud ter-visehäiretest teatameõpilastele ja anname nõuan-deid. Vajaduse korralsuuname õpilase ka eriarstivastuvõtule. Õpilaste ter-viseprobleemide lahen-damiseks on oluline, ettooksite kõik saatekirjadpärast eriarsti juures käi-mist kooli tagasi, sest sealon oluline info ka kooliars-tile.10. klassi õpilased, kes eiole enda tervisekaarti veelarstikabinetti toonud, tehkeseda kiiresti!V klassi õpilaste läbivaa-tus jääb uude aastasse. Pal-judel õpilastel on saada dif-teeria-teetanuse kaitsesüst,sellest teavitan õpilasi indi-viduaalselt.II klassi õpilased saavadseptembris kopsuprooviparemale käele ja seejäreltuberkuloosi-vastase kait-sesüsti.Plaanilised kollatõve-vastased kaitsesüstid 6.klas-si õpilastele on novembri lõ-pus. Märtsis on plaanis6.klassi õpilastele leeter-pu-netis-mumps- kaitsesüst.Olge tervislikud ja kõigiterviseprobleemidega pöör-duge julgelt kooliarsti poole.
Edukat õppeaastat!

Pia Maidsaar ,
velsker

Teated

Kas sooviksid endale kirjasõpra Ühendriikidest, kellega kirju vahetada? Kas
sulle meeldib vahetada teistega fotosid ja kingitusi ning õppida tundma inimesi
teistest kultuuridest?

Kui nii, siis palun saada e-postiga kiri Juan Keefe II’le, inglise keele õpetajale
Kuressaare Gümnaasiumis, aadressile Englishorphan@yahoo.com. Kirjas anna
teada oma täisnimi, aadress, vanus, kas oled poiss või tüdruk ja oma klassiju-
hataja nimi. Asjast huvitatud klassijuhatajad on oodatud osalema kogu oma klas-
siga! Vastuseks oma kirjale saad Juan’ilt kirja koos oma kirjasõbra nime, aadressi,
vanuse ja muu infoga!

Proovi seda uut ja huvitavat kogemust! NB! Kasuks tuleb inglise keele oskus!
Juan Keefe II, inglise keele õpet aja

Kas tahad endale kirjasõpra Ühendriikidest?��

Kõik perepäeval osalenud I klassi õpilased istutasid kooli juurde päris oma puu.
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* üritused, mis lähevad klassidevahelise
võistluse arvestusse.

Ursula Rahnik,
personalijuht

Kooli ürituste kalender 2002/
2003 õppeaastalTervisespordipäev

26. septembril toimub 5.
ülekoolilne tervisespor-
dipäev. Kavas on järgmised
alad:orienteerumine (6-
12kl.), paarisvõrkpall (12
poiste paari ja 6 tütarlaste
paari,toimub spordikooli
saalis), jalgpall 6-7kl poiste-
le, (kooli juures), jalgsi matk
kõikdele V klassidele, jalg-
rattamatk (30-40km), jalg-
si matk 9-12klassidele, jalg-
si matk 6-8. klassidele, jalg-
rattakross (7-8kl poistele),
tennis linna tenniseväljaku-
tel), male (koolis), ujumine
(koolis), aeroobika (võimlas
ja aulas), bowling (sanatoo-
riumis), raskejõustik(8-
12klP koolis).

14.30 kogunevad kõik
tervisespordipäevast osa-
võtjad linna staadionile kus
esineb võimlemisklubi
"Flex". 15.00 algavad aga
klssidevahelised teatejook-
sud. Teatejooksude kava: 5-
6kl pendelteatejooks
10x60m 5P+5T ja 4x200m
P ja T. 7-8kl. pendelteate-
jooks 10x60m 5P+5T ja
4x200m Pja T. 9-12kl pen-
delteatejooks 10x60m
5P+5T ja v-rootsi teatejooks
Pja T. Head kaasalöömist!

Kehalise kasvatuse
ainekomisjon

Teated

Austatud Infolehe lugejad!
Alates oktoobrikuust

hakkab Infolehes ilmuma
uus rubriik " 25 aastat
Kuressaare Gümnaasiumi".
Juubeliveeru eesmärgiks on
kooli ajaloo tutvustamine,
tuntud tegijatega - nii õpeta-
jate kui vilistlastega tut-
vumine. Kõigil, kel on huvi-
tavat pildimaterjali,
ettepanekuid või häid lu-
gusid, mis kindlasti võiksid
lehes ilmuda, palun kir-
jutage meile e-maili
a a d r e s s i d e l
marit@oesel.edu.ee või
gL@oesel.edu.ee. Ette
tänades

Marit Tarkin,
Infolehe toimetaja



Kuressaare Gümnaasium

kool@oesel.edu.ee ja http://www.oesel.ee/kg

Toimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Saaremaa Kaubamaja AS TESMAN LTD
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11.-13. septembril 2002 toi-
mus Helsingis Finlandia
talo´s Läänemeremaade
konverent s teemal: “Iga-
päevane julgeolek”.

Konverentsile said kutse
kõikide Läänemere-äärsete
riikide riigikaitsealase tööga
tegelevad naisorganisat-
sioonid. Kutsetele vastasid ja
olid kohale saatnud oma esin-
dajad Poola, Leedu, Rootsi,
Norra, Eesti ja Soome naisor-
ganisatsioonid. Eestit esindas
Naiskodukaitse 22 osalejaga.

Konverentsi peakorralda-
jaiks olid Soome naisorgani-
satsioonid.

Konverentsi juhatas pr.
Elisabeth Rehn – Naiste Va-
batahtliku Kaitsevalmiduse
Koolituse Liidu esinaine.

Olgu siinjuures ära
toodud ka põhiettekannete
teemad:
1. Euroopa Liidu laienemine
ja Läänemere turvalisus.
2. Balti meri – rahumeri.
3. 11. september – kas
maailm muutus?
4. Hoiakud julgeoleku suh-
tes.
5. Riigisisese julgeoleku
tõhustamine.
6. Läänemeri – uus narkoo-
tikumide kanal?

Igapäevane turvalisus –
meie kõigi hool ja mure
7. Naiste- ja lastekaubandus
kui osa naiste vastu suunatud
vägivallast.
8. Väärtuste taastumine.
9. Väärtused kultuuride
kokkupõrkes.

Ettekandjaid oli Helsingi
Keskkriminaalpolitseist,
Soome Töötervishoiu Insti-
tuudist, Soome Kaitsepolit-
seist, Helsingi Diakoonia Ins-
tituudist jne.

Konverentsist osalejaile
korraldati kaks pidulikku vas-
tuvõttu: 11. septembri õhtul
võttis meid Soome parla-
mendihoones vastu parla-
mendi spiiker pr. Riitta
Mosukainen ja 12. septembri
õhtul olime teretulnud Hel-
singi linnapea pr. Eva-Riitta
Siitoneni vastuvõtul.

Konverentsi delegaatidel
oli tore võimalus tutvuda
Soome kuulsa juveelitoodete
tehase “Kalevala Koru” tööga.
Mälestuseks sellest külastu-
sest jäid delegaatide rinda
ehtima tehase kingitud ehe
“Kodu süda”.

Paneelväitluses oli allakir-
jutanul võimalus kaasa rääki-
da ja oma kogemusi jagada
mitmelgi teemal, mis kätke-
vad endas probleeme noorte
nii psüühilist kui ka füüsilist

ettevalmistust sõjaväeteenis-
tusse minekul, kooli ja kodu
osatähtsusest noore inimese
kasvatamisel ja noorte kuri-
tegevuse ennetuslikust tööst.

Jõuti ühistele seisukohta-
dele, et:
- meie igapäevane turvalisus
sõltub paljuski meist endist –
meie oskusest tegutseda tur-
valiselt erinevates olukor-
dades.
- suurima tähtsuse on kogu
ühiskonnas, s.h. koolides
omandanud preventiivsed
meetodid.
- kuritegevuse ärahoid-
miseks ja ennetamiseks on
hädavajalik korrakaitseük-
suste koostöö nii siseriiklikul
kui ka rahvusvahelisel
tasandil.
- on vaja, et õpetajad koolis
näeksid ja suudaksid aidata
iga väärkoheldud last.

Minule kui konverentsist
osalejale andsid need kolm
päeva kindlasti juurde enese-
kindlust ja oskusi näha
kaugemale oma kodupaiga
probleemidest, leidmaks uusi
lahendusi ja väljundeid noor-
tega tegelemisel.

Ellen Kask

…sai eelmisel nädalal pa-
tendiameti peadirektori
Matti Pätsi allkirjaga esin-
dusliku Eesti vabariigi
KAUBAMÄRGITUNNIS-
TUSE nr 36830.

Tunnistus tõendab
kaubamärgi registreeringut
riiklikus kauba- ja teenin-
dusmärkide registris ja
kaubamärgi omaniku ainuõi-
gust kaubamärgile.

Osilia kaubamärk koos-
neb kahest kujundist. Kuna

Koolituskeskus Osilia …

Ajalehtede ja ajakirjade
laenutamine kooli raama-
tukogust

Kuressaare Gümnaa-
siumi raamatukogus on või-
malik lugeda järgmisi aja-
lehti ja ajakirju: Eesti Eks-
press, Meie Maa 5X, Molod-
jos Estonii ning selle lisad,
Postimees ja Luup,  Sirp,
Õpetajate Leht, Äripäev,
Anna (saksa keeles, käsi-
töö), Burda (vene keeles),
National Geographic (ing-
lise keeles), Akadeemia,
Eesti Loodus, Eesti Naine,
Haridus, Hea Laps, Hori-
sont,  Keel ja Kirjandus,
Kodukiri, Looming, Pere ja
Kodu, Raamatukogu, Stiina,
Teater. Muusika. Kino, Ter-
vis Pluss, Vikerkaar, Ärielu,
Povesnik.

Ajakirjade üksiknumb-
reid on võimalik laenutada
koju kuni kolmeks ööpäe-
vaks.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Osilia on Kuressaare Güm-
naasiumi struktuuriüksus, on
logo põhiosaks Kuressaare
Gümnaasiumi logo, millel on
kujutatud avatud raamatut,
lendutõusvat luike ja
päikesekiiri. Logo kujutab
piltlikult kooli deviisis “ Va-
badus. Ilu. Tõde” ja annab
edasi pildina meie kasva-
tustaotlusi ja põhiväärtusi.
Logo ülemises osas paikneva
kotka stiliseeritud kujutis on
pärit taani ajast, Kuressaare

linnuse foogti vapipitsatilt.
Nimi Osilia pärineb va-

nadelt ladinakeelsetelt maa-
kaartidelt, kus see tähistas
Saaremaad.

Õigus kaubamärgile keh-
tib 10 aastat.

Kaubamärgitunnistus
raamitakse ja eksponeeri-
takse Osilias.

Maie Meius,
Kk Osilia juhat aja

Teated

Esimesel septembrinäda-
lal valiti 10.C klassis oluli-
si ametimemehi.

 Konkurss oli tihe ja selle
tulemusena kinnitati ame-
tisse järgmised tegijad: klas-
sivanem- Keete Viira, klas-
sivanema abi Mario Rauk,
klassisekretär- asjaajaja
Meriliis Varilepp, spordior-
ganisaatorid- Indrek Sink ja
Triin Välinurm, kultuurnik-
Kerttu Ellermaa, klassikas-
sa- Maris Sepp, infojuhid nii
video, kirjasaatmise kui
klassi kodulehekülje alal
Reino Külaots, Krõõt Tark-
meel, Kristiina Kruuse.

Tegusat tööaastat kõi-
gile!

Marit Tarkin,
10.C klassi juhat aja

Klassielu


