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Kehalise
kasvatuse
ainekomisjoni ja kõiki nende
abilisi kooli tervisespordipäeva läbiviimise eest.
Kooli saabusid tänukirjad
Koolituskeskus Osilia juhataja Maie Meiusele Kohtla Järve
Ühisgümnaasiumist ja Tartu
Ülikooli haridusteaduskonna
eripedagoogika osakonnast.
Tänatakse meeldiva koostöö
ja hea kursuste korralduse
eest. Juhtkond avaldab tänu
hea töö eest.
Õnnitleme õp. Marju Kirssi

Saare maakonna "Aasta
õpetaja" tiitli puhul!

Teated

Täienduspunkt
kooli
õpilaste siekorraeeskirjadesse:
3. Õpilaste kohustused.
3.6. Kooli aktustel ja parimate õpilaste pildistamisel
kannab õpilane pidulikku
riietust (valge pluus ja tume
ühevärviline seelik või püksid). Gümnaasiumi lõpuaktuse riietuseks on talaar.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Showtrupi osalejad
Ootan kõiki showtrupis
osalejaid (vanu ja uusi liikmeid) meie esimesele
kokkusaamisele 9. oktoobril
kell 19.30 kooli aulas! Räägime asjast!
Inge

Palju
õnne!

Monika Ränk
Reene Kanemägi
Tiiu Vöö
Marianne Baran
Ursula Rahnik
* juubelid

4.10
5.10
6.10*
7.10
9.10

Käsitöö ja kodunduse õpetajad viisid läbi tunnid 7b ja 7d klassi tüdrukutele ning kiitsid väga õpilaste
õpihimu ja töötahet. Foto: Raili Kaubi.

Soome õpetajad külastasid kooli
Eelmisel
teisipäeval
külastasid meie kooli Seinäjoe Lyseo kaks käsitöö ja kodunduse õpetajat - Maija
Tammiranta ja Marjatta
Maijala.
Peale kooliga tutvumist
viisid nad ka läbi tunnid 7 b

ja 7 d klassi tüdrukutele, kes
said õppida soome rahvuslikku pitsisõlmimistehnikat
"fransu" ning uudset kangavärvimist "päikesetehnikas".
Soome õpetajad kiitsid
väga meie tüdrukute õppi-

mishimu ja töötahet ning ka
meie kooli lilleseadjate töid.
Soome said nad meie koolist
kaasa võtta palju häid ja uusi
ideid kasutamaks neid oma
igapäevatöös .

Kuressaare Gümnaasium
koostöös Saare Noorte Huvikooliga pakub käesoleval
õppeaastal võimalust oma
vaba aega kasulikult sisustada kooli uues ringis: esteetika ringis.
Esteetika ringis on mitmekesine loengute ja treeningute programm eri vanuses
tüdrukutele.
Programm sisaldab: kunsti- ja värviõpetust, moe- ja
stiiliõpetust, kombeõpetust ja

etiketti, suhtlemisõpetust
(koos videotreeninguga),
make up ja soengutrendid,
aeroobika erinevad stiilid,
loovtants, lavaline liikumine
ja karaktertants.
Õpetajateks on Heli Jalakas ja Tiia Leppik ning lisaks
oma ala spetsialistid erinevatelt elualadelt.
Tunnid toimuvad reedel ja
laupäeval, kuid olenevalt teemast võivad päevad muutuda.

Ootame tüdrukuid alates
I klassist kuni IX klassini.
Kõige nooremate grupp
on tänaseks juba komplekteeritud, kuid kahes vanemas
grupis on veel vabu kohti. Kui
oled huvitatud küsi tunnipaani koostaja Pilvi Karu
või huvijuhi käest või helista
56 187, 052 91 299 või tule
kohale Tallinna 12.

Tähelepanu tüdrukud - uus ring just teile!

Raili Kaubi

Ursula Rahnik,
personalijuht

Põhikooli lastevanemate üldkoosolek
Põhikooli (5.-9.kl.) õpilaste lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval,
03.oktoobril kell 18.00 kooli aulas. Esinevad T.Takkis, M.Varik, K.Puck ja
A.Saabas. Järgnevad klassijuhatajate koosolekud.
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Tervisespordipäev

Võrkpall
Paarisvõrkpalliturniirile
kogunes seitse poiste võistkonda. Võitjaks tulid Märtin
Rohulaid ja Mehis pildre, II
koha saavutasid Sven Õispuu
ja Argo Mesila, III koha
mängisid välja Harri Põlluäär
ja Sander Mets. Tütarlapsi oli
võistlustules kolm paari.
Paarid reastusid järgmiselt: I
Kadri Õunpuu ja Airi
Raamat, II Helen Pildre ja
Tiina Vester, III Katre Tamm
ja Maria Vahter.
Orienteerumine
Orienteerumise starti kogunes 104 huvilist. Rajameister Märt Pärna oli metsa
maha pannud parajalt raske
raja, nii et kes soovis end
proovile panna, see sai selleks ka võimaluse. Enamik
startijaid nautisid meeldivat
sügisilma ja võtsid kahetunnise kontrollajaga ligi pooled
mahapandud kontrollpunktidest. Kiiremad startijaid
(Margus Kivi,12B, Henrik
Kivilo 11a Timo Oja12a) kulutasid 18 kontrollpunktiga
rajal aega veidi üle tunni. Nemad tundsid mõnu sportlikust pingutusest. Orienteerumine andis võimaluse
nii pingutamiseks kui rõõmustamiseks leitud kontrollpunktist. Paljudele oli see esimene orienteerumine metsas
ja saadud teadmised kuluvad
edaspidi kindlast ära.
Kohtumiseni aasta pärast
uuel tervisespordipäeval.
Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Spordipäeva malevõistlused
Spordipäeva malevõistlustel osales 26 õpilast.
4-voorulise turniiri parimateks osutusid: põhikooli
astmes Uku-Rasmus Lind
(6b) ja Keit Mäeots (8a),
gümnaasiumiõpilastest Jorma Ratas (11a) ja Heike
Tamm (10c). Suur tänu
võistluste läbiviijale hr. Rein
Arule.
Maidu Varik
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Tervisepäeval Päästeteenistuses
Meie tähtsaim vara on
meie tervis, mille nimel liigume, tegeleme spordiga –
see on kõigile tuttav ja teada
tõde.
Me ei tohi aga ära unustada, et tuleb kindlasti täiendada oma oskusi ja teadmisi,
mis aitaksid meid oma tervist kaitsta ja abistada hädaolukordades ka kõrvalseisjaid.
Tänavusügisene õppematk Päästeteenistusse
püüdiski täita seda lünka
meie igapäevaelus.
Meie õppematka grupp
moodustus 36-st 10.-12. klassi õpilasest ja kolmest õpetajast. Nii mitmedki, kuuldes,
et läheme Päästeteenistusse,
avaldasid arvamust, et tegu
on ainult tuletõrjega. Tänaseks on osalejate teadmised suuresti avardunud.
Räägime vabariigi ühest tähtsamast ametkonnast –
Päästeametist, mis loodi 25.
mail 1992. a. ja mis moodustus Tuletõrje Valitsuse ja
Tsiviilkaitse Staabi baasil.
Maakondlikud päästeteenistused on allüksused, kus
tänaseks töötab hulgaliselt
professionaale, kes on saanud
oma koolituse Väike-Maarja
Päästekoolist ja Sisekaitseakadeemia
Päästekolled•ist.
Päästeteenistuses Saaremaal töötavad tuletõrje- ja
tuukrite üksused. Päästeteenistus reguleerib ka kiirabi
tööd. Abi antakse hädaolukordade puhul. Kaevu kukkunud kassipoeg või korstnasse
sattunud lind – kõigi palveid

KG õpilased tutvumas Päästeteenistuse tehnikaga. Foto: Ellen Kask.

võetakse kuulda ja antakse
abi.
Päästeameti käsutuses on
kaasaegne tehnika. Kuressaare Päästeteenistuses andis
meile selgitusi vahtkonna
ülem Juri Zabellevits junior.
Tutvusime
põhjalikult
Päästeteenistuse uhkusega –
Scania tuletõrje-päästeautoga Kärmas Katariina II.
Olime tõsiselt üllatunud, kui
nägime auto kogu varustust.
Siin on tõeliselt mõeldud igale väiksemalegi pisiasjale, et
kergendada päästjate tööd.
Vahtkonna ülema asjalikud ja
põhjalikud selgitused andsid
meile võimaluse kogu tehnikaga ja süsteemi tööga tut-

Tervisespordipäev algklassides
26. septembril toimus ülekooliline tervisespordipäev.
Algklasside lastele algas
see päev klassidevaheliste
teatevõistlustega.
Kiiremateks osutusid 1B,
2A, 3A ja 4B klasside võistkonnad. Aegade parimad olid
2A ja 3A.
Edasi läksid kõik klassid,
kes, kuhu. I klassid matkasid
parki, et üheskoos sügist lei-

da. II klassid pidasid pargis
maastikumängu. III klasside
matk viis Marientali parki. IV
klassid osalesid orienteerumismängus "Tunne oma
kodulinna". Oli tore päev!
Merle Tustit,
algklasside õpetaja

vumiseks ja kõike oma silmaga näha ja pisut ka endil järele
proovida.
Toimus väike õppehäire,
kus võisime veenduda vahtkonna meeste kiires tegutsemises. Kõigile osalejaile anti
võimalus ka nn. torust, mis
suundub ülemiselt korruselt
autogaraa•i, alla laskuda.
Tänutäheks meid vastuvõtnud vahtkonnaülemale
andsime üle oma kooli vimpli.
Aitäh päeva korraldajaile
ja kõigile osalejaile!

Ellen Kask,
grupi juht

Jalgrattaga
loodusesse!

23 vaprat 7.-12. klassi
õpilast võttis spordipäeval
ette tõsise, 42-kilomeetrise
jalrattamatka Püha kiriku ja
Tõlluste mõisa juurde. Pühas
kohtus õpilastega õp. Toplaan, kes jutustas põnevaid
lugusid selle kandi kaugetest
aegadest. Aitäh talle!
Merle Rätsep, Genadi Noa

2. oktoober 2002

Suitsuvaba
gümnaasiumi
nimel

Eesti Tervisekasvatuse
Keskus on käivitanud projekti “Tubakast lahti”.
Meie, 12C klassi õpilased,
otsustasime üksmeelselt selles kampaanias osaleda.
Võistlus kestab 1. oktoobrist
30. oktoobrini.
Selleks on vaja teavitada
kooli juhtkonda ja kaasõpilasi oma osavõtust, et kõik teaksid ja saaksid jälgida osalejaid
võistlusperioodil. Täita tuleb
ka vastav ankeetleht, kus iga
õpilane tõendab oma allkirjaga, et ta antud perioodil ei
suitseta. Kooli direktorilt
saab samuti tõenduseks allkirja. Saaremaal on otsustatud premeerida võitjaid
1000 krooniga.
Miks me osaleme selles
projektis?
12C klassi õpilased ei ole
suitsetanud 10. ja 11. klassis
ning loomulikult ei suitseta
me ka praegu, 12. klassis.
Kutsume kõiki oma
kaasõpilasi hoidma oma tervist mitte suitsetades.
Gümnaasium suitsuvabaks!
Edu teistelegi osalejaile!
12C klass

Teateid
raamatukogust

Uus raamatunäitus
"Noor olla on igav, mis
paraneb iga päevaga" on
näitus headest ja huvitavatest raamatutest - just
noorte kohta ja noortele.
Valitud teosed tegelevad
tõsiste asjadega. Sündmused segatakse kokku armastusest, sõprusest, vägivallast ning surmast. Need
teemad on tegelastele proovikivideks ja lugejale mõtlemisaineks...
Selliseid raamatuid loevad ka need, kes tavaliselt
eriti ei loe.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja
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Taimeseade konkursi
tulemused
1b klass Tairica Taavita kimp
“Sügispäike” 5. koht.
1a klass Laura Oolup kimp
“Ämblikupesa” 1.-2.. koht.
3b klass Sabine ja Mari-Liis
kimp “Roheline loodus” 3.-4.
koht.
4a klass Elina ja Kristel kimp
1.-2. koht.
4b klass Laura Killandi ja
Jaanika Vatsfeldt kimp “Tere
sügis!” 3.-4. koht.
5A klass Karolina ja Aina
kimp “Kirju sügis”’ 2. koht.
5A klass Kerttu ja Maarja-Lill
kimp “Punastav sügis” . koht.
5A klass Siim Kivi seade “
Kingikott “ 2. koht.
5b klass Maria Koppel kimp “
Ilusaid liblikaid võitjale” 5.-6.
koht.
6b klass Gätriin Kilumets
seade “ Õunapoisid vihma käes”
5.-6. koht.
6a klass Kristi Mets kimp
“Lilleke rohus” 3.-4. koht.
6a klass Katri Leis seade
“Sügispott” 3. koht.
6b klass Sigrid Osa seade “
Troopika” 5.-6. koht.
6b klass Kertu Kaminskas
“Sügisene korvike” ja “Sügisene
päike” 1. koht.
6c klass Kaisa Tooming kimp
“Sügisene päike” 1. koht.
6c klass Kadri, Laura ja Laid
seade Sügise paradiis” 5.-6. koht.
6d klass Rity Roomets ja Pille
Alasi seade “ Palmid rannal” 4.5. koht.
6d klass Pille Alasi kimp 3.-4.
koht.
7a klass Kadri Riis kimp
“Sügisene lillekimp” 3.-4. koht.
7a klass Liina Perovskaja ja
Kadri Lest seade “Sügisandide
korv” 1.-2. koht.
7b klass Birgit Aavik kimp 5.6. koht.
7b klass Pille Maripuu seade
3.-4. koht.
7c klass Aive Trave kimp
“kimp sügislilledest” 3.-4. koht.
7c klass Birgit Paasma seade
“ Tiivuline siga” 5.-6. koht.
8c klass Merily Niit kimp “ 1
lillega” 7.-8. koht.
8c klass Liis Ella seade “
Kandik” 5.-6. koht.
8b klass Gätrin Kilumets
kimp 2. koht.
8b klass Maria Koppel seade
3.-4. koht.
8d klass Jana Sai kimp “Lilleke rohus” 3. koht.
8d klass Ethel Kapsta seade
“Õuna kast” 1.-2. koht.

9a klass Kristi Väli kimp “Punases” 5.-6. koht.
9a klass Jaanika Avik seade
“Õuna Maie” 5.-6. koht.
9b klass Katri Mägi kimp “1lillega ” 7.-8. koht.
9b klass Reela Toomsalu
seade “ Lehekott” 5.-6. koht.
9c klass kimp “Läbi raskuste
tähtede poole” 7.-8. koht.
9c klass seade “Hoidke linnupesi!” . koht.
9d klass Anu Tilk kimp
“Sügise vemp” 1. koht.
9d klass Liisi Kõiv seade
“Saladuslik pudel” 3. koht.
10a klass Leana Vahter kimp
4.-5. koht.
10a klass Airi Raamat seade
“Kommipaber” 6.-7. koht.
10b klass Piret Hiie kimp “1
lillega” 4.-5. koht.
10b klass Leila Ley seade
“Lõpmatus” 3. koht.
10c klass Kerttu Ellermaa
kimp “1 nelgiga“ 2. koht.
10c klass Ivi Pajussaar seade
“Piimapakk” 4. koht.
11b klass Diana Varik kimp 3.
koht.
11b klass Mariliin Saar seade
1. koht.
11c klass Kelly Mäeots kimp
“Armastuse vangis” 1. koht.
11c klass Piret Puppart seade
” Ka looduslik pakend võib olla
ilus” 1. koht.
12a klass Egle Tamm kimp
“kimp 1 lillega” 7. koht.
12b klass Triin Timm ja Evelin Vokksepp 4. koht.
12b klass Kaie Nellis ja Kaidi
Nellis kimp “Ühe lillega”
12b klass Kaidi Nellis seade
“Korv õuntega” 5. koht.
12c klass Liisi Saart kimp
”Punane lill rohelisel taustal” 6.
koht.
12c klass Meren Tamm seade
“Kada-Kola” 7. koht.
Þürii koosseis: Elle Jurkatam, Anneli Meisterson, Raili
Kaubi. Hinnati eraldi kimpe ja
seadeid.
Algklasside parim –1a. 5.ndate kl. parim – 5a. 6.-ndate kl.
parim – 6a. 7.-ndate kl. parim –
7a. 8.-ndate kl. parim – 8b. 9.ndate kl. parim – 9d. 10.-ndate kl.
parim – 10c. 11.-ndate kl. parim
– 11c. 12.-ndate kl. parim – 12a.
Maakonna
taimeseade
konkursil osalesid Kelly Mäeots ja
Piret Puppart 11c klassist, kes saavutasid III koha. Palju õnne!

Ursula Rahnik

Teated
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Õpetajate päev
4. oktoober on õpetajate
päev. Abituurium on seekordseks stiiliks valinud 1978
aasta, ehk 25 aastat KG
avamisest. Õpilastele 1. – 11.
klassini kehtib sel päeval
koolivorm! Noormehed:
ühevärviline pluus (kollane,
valge, must, sinine), kikilips,
püksid (v.a. teksad ja
dressipüksid), traksid ning
tekkel. Neiud: ühevärviline
pluus (kollane, valge, must,
sinine), tume seelik ja tekkel.
Olenemata soost ja tujudest
on kõigil rangelt kohustuslik
kanda vahetusjalatseid!
Päeva kava: 800 – 5. - 11.
kl. õpilaste aktus aulas; 820 –
1. - 4. kl. õpilaste aktus aulas;
1000 – õpetajate aktus aulas.
Kõik tunnid toimuvad,
õpetajaid asendavad abituriendid.
Abituuriumi nimel
Mats Varik

Austatud Jukud!
Jukude nädal toimub 7. –
11. oktoobrini. Selleaastane
teema on laev ja tema
meeskond (NB! Teie olete
jungade rollis.) Palume Teil
ette valmistada täpselt 10minutiline kava (tants, laul,
teater, tsirkus jne.) ja tort (5
x 25 x 102 cm.) 11. oktoobriks. Samuti peate te
meisterdama 10 tõrvikut 11.
oktoobriks.
Tõrvikute
tegemisel juhendavad teid,
soovi korral, Kaptenid
Merin, Liis ja Mats. Nädala
ülesanded saate teada individuaalselt. Olge tähelepanelikud!
Juhanid

27.-28.sept.toimus Kärlal
meie kooli segakoori
"Ave" järjekordne laululaager.
Õppisime uut repertuaari
ja ristisime "rebaseid".
Noored lauljahakatised 10ndatest klassidest tulid läbi
"tulest, veest ja vasktorudest" ning on nüüd täieõiguslikud koori liikmed.
Janno Saft,
koori president
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Kooli vastuvõtt arvudes
1.kl. vastuvõtu aluseks
koolivalmiduse katse tulemuslikkus. Soovijaid: 75, võeti vastu: 57 õpilast (76% soovijatest).
5.kl. vastuvõtu aluseks
4.kl. I ja II õppeveerandi
koondhinnete keskmine.
Soovijaid: 49, võeti vastu: 34
õpilast (69,3% soovijatest).

10.kl. vastuvõtu aluseks
põhikooli lõputunnistuse
hinnete keskmine ja sisseastumistesti tulemus. Soovijaid: 166, võeti vastu: 116
õpilast (69,9% soovijatest).

2002/03 õppeaastaks registreeriti 74 sooviavaldajat.
Sealhulgas 64 linnast ja 7
valdadest. Koolivalmiduse
katsel osales 72 last, nendest
40 tüdrukut ja 32 poissi.
Vastu võeti 56 last (Kuressaare
Linnavalitsuselt
ettekirjutus: 28 õpilast klassi), nendest 31 tüdrukut ja 25

poissi (77,5% ja 78,1% soovijatest).
A-kl. 28 õpilast; 15 tüdrukut ja 13 poissi.
B-kl. 28 õpilast; 16 tüdrukut ja 12 poissi.

• 1998/99 soovijaid: 82;
võeti vastu 64 (s.o. 78%) linnas 7.a. lapsi* 219.
• 1999/00 soovijaid: 82;
võeti vastu 64 (s.o. 78%) 224.
• 2000/01 soovijaid:
103; võeti vastu 64 (s.o. 62%)
191.
• 2001/02 soovijaid: 81;

võeti vastu 65 (s.o. 80%) 198.
• 2002/03 soovijaid: 75;
võeti vastu 57 (s.o. 76%) 169.
* andmed Kuressaare Linnavalitsuselt: Kuressaare linna laste arv seisuga
15.02.1997.
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Põhikooli lõpetajad 2001/2002
Lõpueksamite tulemused:

Anu Saabas,
õppealajuhataja

1. klasside vastuvõtust

Märkus:
Kvaliteet (kv), s.o. hindele “5” või “4” eksami sooritanud õpilaste arv
protsentides. Edukus, s.o. vähemalt rahuldavalt eksami sooritanud
õpilaste arv protsentides.

Põhikoolilõpetajate edasiõppimine:

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Võrdlusandmed eelnevate
1.klasside vastuvõttude kohta

Saaremaa Kaubamaja

Anu Saabas,
õppealajuhataja

AS

TESMAN LTD

Gümnaasiumi lõpetajad 2001/
2002 õppeaastal

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)

