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Õpetaja Marit Tarkinit,
KG vilistlast Andrus Pajuniitu ja kõiki esinejaid
hoovi-häppeningi korraldamise eest.

Teated

9.09.2002 külastas kooli
"Õpetajate Lehe" ja ajakirja
"Haridus" esindaja Raivo
Juurak, kes plaanib meist midagi kirjutada. Käis ka SÜGis.
Toomas Takkis

Külalised Tartu Ülikoolist.
13.09 2002 jagasid kooli
külastanud Tartu Ülikoolis
õppivatele koolijuhtidele
meie töökogemusi Anu Saabas, Maidu Varik ja Toomas
Takkis.
Toomas Takkis

12.09 2002 toimus nõupidamine ujula teise ehitusetapi projekteerimise
asjus.
Osalesid Ants Parve, Norma Helde, Urmas Sepp ja
Toomas Takkis.
Toomas Takkis

Kooli sümboolika hinnakiri.
Tekkel 177.- krooni, tekli
märk 53.- krooni, rinnamärk
106.- krooni, püksirihm 236.krooni, lipsunõel 130.- krooni, rätikuhoidjad 130.- krooni ja rinnanõel 163.- krooni.
Maili Rasva,
sekretär

Palju
õnne!

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

21.09
21.09
21.09
21.09
23.09
24.09

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

Ülekooliline taimeseade konkurss
24. septembril toimuvale
konkursile oodatakse osalema igast klassist ühte kaheliikmelist 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 pärleid, traati, nööre, kangaid
jms, kuid 70% ulatuses domineerigu taimmaterjal.
Kimbul peab olema vähemalt
üks sidumiskoht. Kõik vett
vajavad taimeosad peavad
ulatuma vette. Sobiv anum
(nimi alla kirjutada) kimbule
ise kaasa võtta.

Teiseks teemaks on
seade. Võistlustööna valmistatakse keskkonna-sõbralikust materjalist pakend: pudel, karp, tops, kott vms. Pakendi vorm peab olema ise
meisterdatud ja visuaalselt
ühest materjalist (traadist,
puupulkadest, okstest, kangast vms.). Töö suurus: vähemalt üks mõõtmetest (kõrgus, laius, pikkus) peab olema minimaalselt 50 cm. Kasutada võib vaid loodussõbralikke ning kõdunevaid
materjale ja erandina traati.
Kasutada ainult vett mittevajavaid materjale. Töö
lõpptulemus peab olema
transporditav ning riputamiskindel.

Kimbud ja seaded tuua
24.septembril aulasse, vahetundide ajal on võimalik aulas seadeid valmistada.
Töid hindab zürii, kes
arvestab: ideed 1.-10 punkti ja
seadmise oskust 1.-10. punkti. Klassidevahelises võistluses arvestatakse eraldi 1.4.klass, 5.-9.klass ja 10.12.klass. Parimad taimeseadjad lähevad 26.septembril
toimuvale maakondlikule
taimeseade konkursile.
Huvilistele toimub 23.
septembril kell 15.00 aulas
taimeseade põhielementide
tutvustamine. Info Ursula
Rahnikult.
Ursula Rahnik,
personalijuht

Tekliaktus
Neljapäeval, 19. septembril 2002 kell 11.45 aulas 5. klassidele tekliaktus. Riietus pidulik: poistel ülikond või tumedad püksid ja triiksärk, tüdrukutel 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.
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Teated
Kooliarst annab teada
Arstikabinet on lahti esmaspäevast reedeni 8.0015.00. Kooliarst dr. Lumiste
on majas kolmapäeviti ja
neljapäeviti hommikupoolikul.
Õppeaasta jooksul kontrollitakse klasside kaupa
õpilaste tervist, hinnatakse
nägemisteravust, üldist füüsilist arengut (kaal, pikkus),
vererõhku. Avastatud tervisehäiretest
teatame
õpilastele ja anname nõuandeid. Vajaduse korral
suuname õpilase ka eriarsti
vastuvõtule. Õpilaste terviseprobleemide lahendamiseks on oluline, et
tooksite kõik saatekirjad
pärast eriarsti juures käimist kooli tagasi, sest seal
on oluline info ka kooliarstile.
10. klassi õpilased, kes ei
ole enda tervisekaarti veel
arstikabinetti toonud, tehke
seda kiiresti!
V klassi õpilaste läbivaatus jääb uude aastasse. Paljudel õpilastel on saada difteeria-teetanuse kaitsesüst,
sellest teavitan õpilasi individuaalselt.
II klassi õpilased saavad
septembris kopsuproovi
paremale käele ja seejärel
tuberkuloosi-vastase kaitsesüsti.
Plaanilised kollatõvevastased kaitsesüstid 6.klassi õpilastele on novembri lõpus. Märtsis on plaanis
6.klassi õpilastele leeter-punetis-mumps- kaitsesüst.
Olge tervislikud ja kõigi
terviseprobleemidega pöörduge julgelt kooliarsti poole.
Edukat õppeaastat!
Pia Maidsaar,
velsker

Loodusteaduste a/k annab teada:
30.sept. – 03. okt.
toimub loodusteaduste
ainenädal. Selleks kuulutame välja fotovõistluse
teemal “Loomad looduses”.
Fotod tuua 27.septembriks
ruumi 104.
Gerta Nurk
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Perepäev metsas

Kõik perepäeval osalenud I klassi õpilased istutasid kooli juurde päris oma puu.

Laupäeval, 14.septembril
toimus Saaremaa keskkonnateenistuse eestvedamisel
perepäev metsas. Päeva alustuseks esines tervituslauludega Kuressaare kesklinnas
raekoja ees metsatöötajate
meeskoor Forestalia. Pärast
kontserti istutasid koori liik-

med koos Kuressaare Gümnaasiumi I klasside õpilastega kooli juurde puid. Usume,
et seda toredat ettevõtmist
meenutab aastate pärast toredates marjakobarates
pihlakaallee, sest on ju igal
üritusel kaasalöönud I klassi
õpilasel nüüd kooli juures

päris oma puu, kelle eest
hoolitseda, kellega juttu puhuda, kelle kasvamist oma
sirgumisega võrrelda.
Aitäh üritusel osalenud
lastele ja nende vanematele!

Kuressaare Gümnaasiumi
tekkel (sini- must- kuldne) on
sümbol, mis näitab selle
omaniku seost Kuressaare
Gümnaasiumiga. Tekkel
antakse esimest korda üle esimesel koolipäeval või tekliaktusel, teistel juhtudel gümnaasiumi aastapäeva ja
juubeliüritustel kooli juhtkonna poolt.
Teklit võib kanda: Eesti
Vabariigi riiklike tähtpäevade
üritustel nii väljaspool kooli
kui ka koolis; Kuressaare
Gümnaasiumi aastapäeva

üritustel, esimesel koolipäeval, EV aastapäeva aktusel ja muudel pidulikel juhtudel vastavalt kooli juhtkonna
poolt antud määrusele; riiklikel ja koolimajas toimuvatel
leinatseremooniatel; gümnaasiumi ja põhikooli lõpuaktusel; alati kooli lipu kandmisel ja assisteerimisel; väljaspool kooliaega koos korrektse rõivastusega ja omaniku äranägemisel.
Pea paljastatakse siseruumides kooli ja/või riigilipu
sissekandmisel, riigihümni

esitamisel, leinatseremooniatel kolleege ja kaaslasi mälestades. Teklit hoitakse sel juhul vasaku käe randmel, nokk
suunatud väljapoole. Muudel
juhtudel võib siseruumides
tekli jätta pähe, arvestades
eelpoolnimetatud üritusi.
Pea paljastatakse välitingimustes riigilipu heiskamisel, riigihümni esitamisel,
leinatseremooniatel, kirikus
ja kirikaedades või muudel
juhtudel, kui selleks on antud
juhiseid.

Grete Pihl

Kuressaare Gümnaasiumi tekli statuut




Kas tahad endale kirjasõpra Ühendriikidest?

Ursula Rahnik

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 klassijuhataja nimi. Asjast huvitatud klassijuhatajad on oodatud osalema kogu oma klassiga! 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 õpetaja
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Teated

Tervisespordipäev
26. septembril toimub 5.
ülekoolilne tervisespordipäev. Kavas on järgmised
alad:orienteerumine (612kl.), paarisvõrkpall (12
poiste paari ja 6 tütarlaste
paari,toimub spordikooli
saalis), jalgpall 6-7kl poistele, (kooli juures), jalgsi matk
kõikdele V klassidele, jalgrattamatk (30-40km), jalgsi matk 9-12klassidele, jalgsi matk 6-8. klassidele, jalgrattakross (7-8kl poistele),
tennis linna tenniseväljakutel), male (koolis), ujumine
(koolis), aeroobika (võimlas
ja aulas), bowling (sanatooriumis), raskejõustik(812klP koolis).
14.30 kogunevad kõik
tervisespordipäevast osavõtjad linna staadionile kus
esineb võimlemisklubi
"Flex". 15.00 algavad aga
klssidevahelised teatejooksud. Teatejooksude kava: 56kl
pendelteatejooks
10x60m 5P+5T ja 4x200m
P ja T. 7-8kl. pendelteatejooks 10x60m 5P+5T ja
4x200m Pja T. 9-12kl pendelteatejooks
10x60m
5P+5T ja v-rootsi teatejooks
Pja T. Head kaasalöömist!

Kuressaare Gümnaasiumi infoleht

Kooli ürituste kalender 2002/
2003 õppeaastal

lk. 3

Kehalise kasvatuse
ainekomisjon

Austatud Infolehe lugejad!
Alates oktoobrikuust
hakkab Infolehes ilmuma
uus rubriik " 25 aastat
Kuressaare Gümnaasiumi".
Juubeliveeru eesmärgiks on
kooli ajaloo tutvustamine,
tuntud tegijatega - nii õpetajate kui vilistlastega tutvumine. Kõigil, kel on huvitavat
pildimaterjali,
ettepanekuid või häid lugusid, mis kindlasti võiksid
lehes ilmuda, palun kirjutage 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

* üritused, mis lähevad klassidevahelise
võistluse arvestusse.

Marit Tarkin,
Infolehe toimetaja

Ursula Rahnik,
personalijuht
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Kuressaare Gümnaasiumi infoleht

Igapäevane turvalisus –
meie kõigi hool ja mure

Teated

Ajalehtede ja ajakirjade
laenutamine kooli raamatukogust
Kuressaare Gümnaasiumi raamatukogus on võimalik lugeda järgmisi ajalehti ja ajakirju: Eesti Ekspress, Meie Maa 5X, Molodjos Estonii ning selle lisad,
Postimees ja Luup, Sirp,
Õpetajate Leht, Äripäev,
Anna (saksa keeles, käsitöö), Burda (vene keeles),
National Geographic (inglise keeles), Akadeemia,
Eesti Loodus, Eesti Naine,
Haridus, Hea Laps, Horisont, Keel ja Kirjandus,
Kodukiri, Looming, Pere ja
Kodu, Raamatukogu, Stiina,
Teater. Muusika. Kino, Tervis Pluss, Vikerkaar, Ärielu,
Povesnik.
Ajakirjade üksiknumbreid on võimalik laenutada
koju kuni kolmeks ööpäevaks.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Klassielu

Esimesel septembrinädalal valiti 10.C klassis olulisi ametimemehi.
Konkurss oli tihe ja selle
tulemusena kinnitati ametisse järgmised tegijad: klassivanem- Keete Viira, klassivanema abi Mario Rauk,
klassisekretär- asjaajaja
Meriliis Varilepp, spordiorganisaatorid- Indrek Sink ja
Triin Välinurm, kultuurnikKerttu Ellermaa, klassikassa- Maris Sepp, infojuhid nii
video, kirjasaatmise kui
klassi kodulehekülje alal
Reino Külaots, Krõõt Tarkmeel, Kristiina Kruuse.
Tegusat tööaastat kõigile!
Marit Tarkin,
10.C klassi juhataja
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11.-13. septembril 2002 toimus Helsingis Finlandia
talo´s Läänemeremaade
konverents teemal: “Igapäevane julgeolek”.
Konverentsile said kutse
kõikide Läänemere-äärsete
riikide riigikaitsealase tööga
tegelevad naisorganisatsioonid. Kutsetele vastasid ja
olid kohale saatnud oma esindajad Poola, Leedu, Rootsi,
Norra, Eesti ja Soome naisorganisatsioonid. Eestit esindas
Naiskodukaitse 22 osalejaga.
Konverentsi peakorraldajaiks olid Soome naisorganisatsioonid.
Konverentsi juhatas pr.
Elisabeth Rehn – Naiste Vabatahtliku 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 suhtes.
5. Riigisisese julgeoleku
tõhustamine.
6. Läänemeri – uus narkootikumide kanal?

7. Naiste- ja lastekaubandus
kui osa naiste vastu suunatud
vägivallast.
8. Väärtuste taastumine.
9. Väärtused kultuuride
kokkupõrkes.
Ettekandjaid oli Helsingi
Keskkriminaalpolitseist,
Soome Töötervishoiu Instituudist, Soome Kaitsepolitseist, Helsingi Diakoonia Instituudist jne.
Konverentsist osalejaile
korraldati kaks pidulikku vastuvõttu: 11. septembri õhtul
võttis meid Soome parlamendihoones vastu parlamendi spiiker pr. Riitta
Mosukainen ja 12. septembri
õhtul olime teretulnud Helsingi linnapea pr. Eva-Riitta
Siitoneni vastuvõtul.
Konverentsi delegaatidel
oli tore võimalus tutvuda
Soome kuulsa juveelitoodete
tehase “Kalevala Koru” tööga.
Mälestuseks sellest külastusest jäid delegaatide rinda
ehtima tehase kingitud ehe
“Kodu süda”.
Paneelväitluses oli allakirjutanul võimalus kaasa rääkida ja oma kogemusi jagada
mitmelgi teemal, mis kätkevad endas probleeme noorte
nii psüühilist kui ka füüsilist

ettevalmistust sõjaväeteenistusse minekul, kooli ja kodu
osatähtsusest noore inimese
kasvatamisel ja noorte kuritegevuse ennetuslikust tööst.
Jõuti ühistele seisukohtadele, et:
- meie igapäevane turvalisus
sõltub paljuski meist endist –
meie oskusest tegutseda turvaliselt erinevates olukordades.
- suurima tähtsuse on kogu
ühiskonnas, s.h. koolides
omandanud preventiivsed
meetodid.
- kuritegevuse ärahoidmiseks ja ennetamiseks on
hädavajalik korrakaitseüksuste 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 enesekindlust ja oskusi näha
kaugemale oma kodupaiga
probleemidest, leidmaks uusi
lahendusi ja väljundeid noortega tegelemisel.

…sai eelmisel nädalal patendiameti peadirektori
Matti Pätsi allkirjaga esindusliku Eesti vabariigi
KAUBAMÄRGITUNNISTUSE nr 36830.
Tunnistus
tõendab
kaubamärgi registreeringut
riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris ja
kaubamärgi omaniku ainuõigust kaubamärgile.
Osilia kaubamärk koosneb kahest kujundist. Kuna

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

linnuse foogti vapipitsatilt.
Nimi Osilia pärineb vanadelt ladinakeelsetelt maakaartidelt, kus see tähistas
Saaremaad.
Õigus kaubamärgile kehtib 10 aastat.
Kaubamärgitunnistus
raamitakse ja eksponeeritakse Osilias.

Koolituskeskus Osilia …

Saaremaa Kaubamaja

AS

TESMAN LTD

Ellen Kask

Maie Meius,
Kk Osilia juhataja

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)

