Juhtkond tänab

Kiitus
maakondliku
õpioskuste olümpiaadil väga
edukalt osalenud 6b kl. võistkonna liikmetele: Maris
Tustit, Kertu Kaminskas,
Mirjam Ool, Liisi Saksakulm,
Uku-Rasmus Lind, Jaana
Asumets, kes saavutasid I-II
koha. Tänu juhendajatele
õpetajatele
Anne
Metsale, Urve Aedmale,
Viive
Käirole,
Reene
Kanemägile, Tanel Taburile
ja Arvi Tanilale.
Täname loodusteaduste
ainekomisjoni liikmeid ja
ringijuhte, kes korraldasid ja
viisid läbi koolis loodusnädala.
25. lennu abituriente,
õpilasdirektsiooni, kõiki esinejaid ja õp. Merle Rätsepat
toreda õpetajate päeva korraldamise eest.

Teated

Kadunud asjad
Kadunud
UMBRO
dressid (sinised püksid, kapuutsiga punane pluus, 152
cm pikkus). Tuua õpetaja
Viive Käiro kabinetti nr.405.
Samas leitud käekett.
4. oktoobril külastas meie
kooli Etelä-Kaarelan Lukio
kooli delegatsioon Helsingist.
Külalistele tutvustati
meie kooli ja õppetöö korraldust, nad said osa ka õpetajate päeva aktusest.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Palju
õnne!

Maret Laurson
Eha Kask
Laine Lehto
Maili Rasva

11.10*
13.10
14.10
15.10

Õpetajate päev Kuressaare
Gümnaasiumis
Number 6 (151)

Kuna sel aastal on KG
abituuriumiks 25 lend, siis
otsustasime õpetajate päeva
stiiliks valida KG 25 aastat
tagasi. See tähendas õpilastele koolivormi, abituuriumile
selleaegseid stiilseid riideid
jne.
Õpetajate päev algas 5.-11.
klassi aktusega kell 8 hommikul. Direktor Märt tutvustas direktsiooni ja ütles:
”Loodan, et tänased õpetajad
on oma ameti kõrgusel ja et
teie õhtuks koolimaja ikka
oma paika olete jätnud.” Õppealajuhataja Mats soovitas
järgmist: ”Üks tark mees on
öelnud: spikker on hästi tehtud siis, kui teda vaja ei lähe.
Ma loodan, et tänase päeva
õpetajad on omad spikrid nii
hästi ette valmistanud, et teie
tänased tunnid, teile kauaks
meelde jäävad. Igatahes
Teile, tänased õpetajad: päeva motoks olgu sõnad: õpetada, õpetada, õpetada! Ja
austatud 5. – 11. klass ehk
meie koolipere, teie motoks
on: õppida, õppida, õppida!”
1.-4. klassi õpilaste aktusel seletas direktor, mis on
õpetajate päev ja huvijuht
Liisi mängis õpilastega paar
lõbusat mängu.
Kuid kõige tähtsam oli
veel ees – kell 10 algas aktus
päris õpetajatele. Saali
sisenejatele jagati spetsiaalne
õpetajate päeva aabits (mis
tekitas lugejates tõsist elevust). Aktus algas kooli lauluga, pidulikkust lisas direktori kõne, kus ta mõtiskles
õpetajaks olemise üle. Õppealajuhataja Mats Variku
kõne oli tabav ja tema enesekindlust ei löönud kõikuma
isegi õp. Genadi Noa filosoofiline küsimus.
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Kaks direktsiooni õpetajate päeval. Foto: Merle Rätsep.

Peale aktust ootas õpetajaid tihe programm. Nad
tõestasid, et suudavad end
rivi peal seistes kolmeks lugeda. Ekskursioonijuhtide
Janno Safti, Veiko Sepa ja
Priit Ranna järel suundusid
õpetajad ekskursioonile
“Värske õhk on tervislik”.
Pärast said kõik kolm
gruppi linnas jälle kokku.
Järgnes praktikapäev “Elu
meie ümber” alateemaga
“Keskkond”. Õpetajad said
teada, kust tuleb vesi ja kuhu
läheb. Täname abi eest Unimäe veetöötlusjaama ja
Kullimäe puhastusseadmeid.

Peale
praktikapäeva
järgnes meelelahutus. Kõik
õpetajad olid kutsutud Punasesse baari, kus neil oli võimalus jälgida Toomas Mahlapuu (e. Janno Safti)
show´d, kus lisaks esinejatele
ja külalistele oli võimalus
jälgida ka kahe võimsa direktori omavahelist kahevõitlust.
Õpetajate päeva tihe programm sai läbi kell 15.00, mil
abituurium andis võimu
pärisdirektsioonile tagasi.
Abituurium
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Teated
10.oktoobril
kell
11.45 X kl. tekliaktus aulas.
Riietus pidulik: hele
ühevärviline pluus
tumedad püksid või
seelik. Kaasa tekkel!
Õpilane ei suitseta
Koostöös turvafirma
Securitase töötajatega ja
Saare Politseiga viiakse läbi
tihendatud kontrolli koolimaja ümbruses kontollimaks, kuidas KG õpilased
täidavad linna avaliku korra nõudeid ja kooli õpilaste
sisekorraeeskirjade punkti
3.7. Õpilane ei suitseta. Korrarikkujatele koostatakse
protokoll kohapeal või
viiakse seletust andma
Saare Poitseisse. Lastevanematele võidakse määrata
rahatrahv kuni 10 päevapalga ulatuses.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Täpsustus
Taimeseade konkursi 6ndate klasside parimad olid
6a Kristi Mets ja Katri Leis
ja 6b Sigrid Osa, Kertu
Kaminskas, Maris Tustit.
10b kimbu valmistas
Leila Ley ja seade Piret Hiie.
Vabandust!
Ursula Rahnik,
personalijuht

Veel õpetajate päevast
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Arvamused

Õpilased õpetajate päevast
Lahe, meeldis, lõbus, õpetajad ei olnud eriti kurjad, mõni
õpetaja kasutas oma võimu liialt ära, õpilasi ei usaldatud,
huvitav, naljakas, õpetajate
päeval ei tohiks uut teemat edasi võtta – liiga raske
Õpetajad õpetajate päevast
Ursula Matvejeva “Kogu
tervik oli hästi korraldatud, ilus
nii hingele kui mõistusele”
Tiiu Vöö “Koolimajast välja saada oli hää”
Riina Haljas “hommikune
aktus meeldiv, show Punases
huvitav”
Marianne Baran “Tore,
meeldis kalmistul käimine”
Abituurium õpetajate päevast
Veiko “Oli tore õpetajatega
koos linna peal ekskursiooni
teha”
Liisi “Vahva, hästi organiseeritud ja minu õpilased olid
mulle laulu ette valmistanud.
Aitäh!”
Heivi “Oli lahe päev, aga
õpetajaks ei taha ma küll nüüd
enam saada.”
Kaidi “See oli kõige jubedam päev: alatest sellest, et ma
vähe teadsin ja õpilased olid
eriti jubedad.”
Janek “Muidu normaalne,
aga põhikool…”
Liis “Mitte kunagi enam…”
Ingrid “Ma teeks järgmisel
nädalal kohe uue õpetajate
päeva”

Direktsioon koolimaja tagust koristamas. Foto: Merle Rätsep.

Direktor Märt Seemani teadaanne
Austatud KG õpilased.
Oma reedehommikuses
õpetajate päeva kõnes
palusin ma teil koolimaja
sama koha peale alles jätta
ja käituda nagu tavalisel
koolipäeval. Reedel kella
kolme ajal avanes aga koolimaja akendest vaatepilt,
mida muidu ei näe. Avaldan

noomituse neile õpilastele,
kes ei oska ega taha käituda
KG õpilastena ja kes loopisid
klasside akendest alla
pabereid, pliiatseid ja prahti.

Märt Seeman, Mats Varik,
Evelin Voksepp, Liisi Pajuniit,
Ingrid Viskus, Meren Tamm,
Janno Saft, Maret Kivi,
Raimo Kaubi, Margus Kivi,
Priit Rand, Veiko Sepp, Liis
Pildre abituurimist – te kõik
olite fantastilised ja nägite
palju vaeva, et õpetajatel

oleks lahe päev.
Veiko Valge, Jana Feofanova, Riin Magus 11. klassist – suur tänu, et aitasite.
Kõik esinejad - aitäh!
KG vilistlane Gert Nepper
ja Punane baar – eriline tänu
teile abi eest.

Loodusnädalal toimus
algklasside õpilastele viktoriin "Laps ja loodus". I- II
klasside hulgas saavutas esikoha IIA klassi võistkond
"Roos" (õp. Ene Riis). III - IV
klasside hulgas saavutas esikoha IVA klassi võistkond
"Päike"(õp. Eve Sepp).Tublid
olid ka kõik teised võistkonnad. Aitäh heade tulemuste
eest!
Panime välja stendi
"Tunne taimi". Klassides olid
välja pandud lemmikloomade fotode näitused. Iga
laps rääkis oma lemmikloomast. Huvitavad olid laste

kirjutatud jutud oma neljajalgsest sõbrast.
IA klassi õpilased tutvusid
kooliõue puudega. Eriti meeldisid laste endi istutatud
pihlakad.
Loodusesõbrad külastasid
muuseumi loodusosakonda
ja toitsid linde.
Hoidkem ja kaitskem elusat loodust!

Tänusõnad!

Märt Seeman ja õpetajate
päeva direktsioon

Loodusteaduste ainenädal Looduse nädal algklassides

30. sep. kuni 3. okt. toimus iga-aastane loodusteaduste ainenädal.
Klassid võistlesid viktoriinis, protsentülesannete lahendamises ja teatejooksus.
Osavõtt oli tavapäraselt aktiivne; klassid, kes kõrvale
jäid aga kaotasid üllatavalt
palju.
Loodusteaduste
ainekomisjoni poolt igatahes
kõikidele osavõtjatele ja toetajatele suur aitäh!
Põhikooli tulemused: 7b
klass 1. koht, 5a klass 10. koht,
6a klass 11. koht, 9d klass 12.
koht, 9a klass 13. koht, 6d
klass 14. koht, 5b klass 15.

koht, 6b klass 16. koht, 8a
klass 17. koht, 7d klass 2.
koht, 5c klass 3. koht, 7a klass
4.-5. koht, 8b klass 4.-5. koht,
9b klass 6. koht, 6c klass 7.
koht, 8d klass 8. koht, 7c klass
9. koht.
Gümnaasiumi tulemused:
12b klass 1. koht, 11c klass 2.
koht, 10c klass 3. koht, 10b
klass 4. koht, 10a klass 5.
koht, 11b klass 6.-7. koht, 12c
klass 6.-7. koht, 12a klass 8.
koht ja 11a klass 9. koht.

Tanel Tabur,
geograafia õpetaja

Merle Rätsep

Valve Rauna,
loodussõprade ringi
juhendaja
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Aeroobikast tervisespordipäeval
Kuna sel sügisel toimus
sellises stiilis tervisespordipäev KG-s juba viiendat
korda, siis teen kõigepealt
lühikese tagasivaate nende
aastate kõige massilisemalt
valitud spordialast.
Tervisespordipäevadel
oleme professionaalset abi ja
õpilaste juhendamist saanud
mitmetelt kohalikelt spordiklubidelt. Eesmärgiks on
õpilastele anda võimalikult
hea
ülevaade
valitud
spordialast ja tutvuda kohalike sportimise võimalustega.
Aeroobikatreeninguid on juhendanud aeroobikatreenerid võimlemisklubist Flex
(Annely Oolup, Katty Pappel,
Ülle Räim, Tiina Käen) ja
Semiiri treenerid Iiri ja Semi.
Kuna osalejaid on läbi aastate
olnud massiliselt ja kõik
soovijad pole mahtunud ühte
saali, siis on aulas juhendanud nooremaid aeroobikahuvilisi oma kooli õpilased
Maris Truuväärt ja Kerstin
Mandel. Kuigi aeroobikat
peetakse vaid tüdrukute
alaks, on viiest aastast neljal
osalenud ka noormehed.
Kuna õpetajad on spordipäeval hõivatud teiste
spordialade läbiviimisega,
siis võimlema on siiani jõudnud vaid kaks õpetajat.
Sel aastal osales aeroobikas kokku 173 õpilast (nende
hulgas ka kolm noormeest) ja
üks õpetaja. Aulas juhendas
6-8 kl. võimlejaid treener Ülle

Räim ja võimlas 8- 12 kl.
võimlejaid Tiina Käen.
Aeroobika toimus Combo stiilis s.t kombineeritud
aeroobikatundi, kus osutatakse võrdset tähelepanu
nii aeroobsele kui lihastreeningu osale. Treening
kestis poolteist tundi. Kuigi
ajaliselt ei ole seda palju, oli
see koormuse poolest kindlasti üks intensiivsemaid sel
päeval harrastatavatest
spordialadest.
Kuna aeroobikatund on
mitmekesine ja vaheldusrikas, nõuab see eelnevat liikumiskogemust ja head koordinatsiooni. Seega on arusaadav, et mõnele tundus tund
paraja koormusega olevat ja
mõnele natuke raske. See sõltub osaleja võimetest.
Et saada ülevaadet õpilaste arvamustest kogu spordipäeva ja valitud alade kohta, tegin tunnis väikese
küsitluse. Ükski vastanutest
ei taha tagasi endist traditsioonilist spordipäeva (kus
iga õpilane hüppab kaugust,
viskab palli ja jookseb), vaid
eelistatakse KG tervisespordipäeva varianti, mis annab
erinevaid valikuvõimalusi ja
pakub aktiivsemat tegevust.
Mõningaid arvamusi aeroobika kohta: 1,5 tundi on piisav,
et saada head koormust; oli
hea trenn, kuigi osad kohad
valutasid järgmisel päeval;
tuharalihased annavad siiamaani tunda ja selja võttis

“Bowling, see on imetore!”

võisid rahulolevalt mõelda kõik spordipäevalised, kes
sellel spordialal kaasa lõid.
Töö käis kahes Kuressaare
bowlingusaalis ja kuigi rahvast oli täie mõnu tundmiseks
vahest liiga palju, said kõik
osalised “käe valgeks” ja
punktita ei jäänud keegi.
Suure ja raske palliga kurikate
pihta loopimine on Eestis suhteliselt uus nähtus, kuid jäi
mulje, et meie õpilased on
sellega ka enne meie kokku
puutunud. Tore on ka see, et

bowling ei sea mingeid vanusepiire. Nii võib bowlingusaalist võitjana väljuda vanaema, kes on “teinud ära”
oma ülejäänud pereliikmetele
ja õpilased võivad mõnuga
nurruda, et ometigi on nad
leidnud koha, kus õpetaja ei
ole kõige suurem tegija.
Kõik jäid väga rahule ja
kiidavad kehalise kasvatuse
ainesektsiooni, kes sellel
aastal bowlingu spordipäeva
kavasse võttis.
Ave Jõgi

küll märjaks; oli väga suurt
pingutust nõudev; õpetajat
nägi halvasti; vähe ruumi;
matte nappis;
Põhjendan viimast kolme
märkust.
Juhendaja- õpetaja näitas
harjutusi ette tavalise laua
peal. Ideaalne oleks sellisel
üritusel teisaldatav moodullava, kust ka õpetajal poleks
ohtu alla potsatada.
Kuna saalis oli 114 osalejat ning tagasihoidlikumad
hoidusid
tagumistesse
ridadesse ning kõik osalejad
ei liikunud õpetajaga ühes
suunas, tekkis väiksemaid
kokkupõrkeid. Kuid sellise
mass-võimlemise kõige
suurem feeling on ikkagi see,
kui kogu saalitäis osalejaid
liiguvad ja naudivad kogu tegevust ühes rütmis.
Matte napib, kuna koolil
on vaid 8 aeroobikamatti.
Võimlemisklubist
Flex
võtsime kasutada 78 matti,
mis ei rahuldanud ikkagi kõigi aeroobikute vajadusi.
Olen arvamusel, et kõike
annab veel paremini teha ja
vigadest õpitakse. Seega
püüame leida vigadele järgmisel aastal lahenduse.
Suur tänu kõigile aeroobikas osalenutele hea koostöö
eest. Te olite tublid!
Tiina Käen,
kehalise kasvatuse õpetaja

Klassielu
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Spordipäev
veekeskkonnas
Jälle kord jõudis Kuressaare Gümnaasiumis kätte
spordipäev, mis on mõnevõrra erinev teiste koolide spordipäevadest. Meie spordipäevade alad on hoopis erinevad
tavalistest ja neid ei tehta
tulemustele. Oluline on asja
nautida ja auhinnaks on
amps värsket õhku.
Sellel aastal oli muuhulgas veel ka veearoobika, mis
võis tunduda mõnevõrra eksootiline ja uudne. Tavalisest
aeroobikast erineb see selle
poolest, et harjutused toimuvad turvalises ja toestatud
keskonnas, mis vähendab
võimalike vigastuste esinemist. Harjutusi on lihtsam
sooritada ja samas säilib värskustunne sest vesi jahutab
organismi.
Tänavu oli osavõtjaid
paarikümne ringis ja muljeid
oli erinevaid.Mõnele meeldis
muusika valik, mõnele
omapärased harjutused ja
lõdvestus aga enamik nautis
kõige rohkem sauna.
Kõige selle uudse ja toreda eest täname rõõmsameelset Norma Heldet.
Aitäh!
Ärge keegi kahelge tulla
järgmisel korral, sest ruumi
jätkub meie uues basseinis
kõigile ja eelnevat kogemust
pole vaja.

Kristi ja Elina,
11C klass

Reedel, 27.septembril oli
11c klassil haruldane võimalus vahetult õppida pisut
meie endi, eestlaste, ürgsest usust.
Nimelt sõitsime kõik koos
Leisi,külla Vigala Sassile.
Vana posija rääkis meile alguses elust ja olemisest oma
silmade läbi.Siis viis ta meid
ringreisile läbi oma pühade
paikade ja tutvustas meile vanade eestlaste rituaale. Kogemus oli kahtlemata eriline.

3a klass Tip-Tapil parim!
Pühapäeval toimus Tipi ja
Tapi jalgpalliturniir. KG’st
võttis nooremas vanuseklassis
osa 3A klass. Võiduka võistkonna nimeks sai FC 3.A ning
sinna kuulusid Mihkel Räim,
Kevin Soon, Roland Valgelin,
Karel Ellermaa, Antti Adoson
Mairo Hallik ja Karl-Albert
Kesküla. Lisaks vanusegrupi
võidule said eriauhinna Antti
Adoson kui parim väravavaht
ja 7 väravat löönud Mihkel
Räim. Kevin Soon lõi 5 ja
Karel Ellermaa ühe värava.

Kristi Hints,
11C klassi õpilane

Mihkel Räim,
3A klassi õpilane

lk. 4

Kuressaare Gümnaasiumi infoleht

Teated
Osilia loodusklubi
Osilia Loodusklubi kutsub
Kuressaare Gümnaasiumi 9.10.klasside loodushuvilisi
õpilasi osa võtma tööst! Kavas on läbi viia üks kevadeni
ulatuv projekt, mis sisaldab
mitmesuguseid huvitavaid tegevusi – toiminguid ja pakub
õpilastele uusi teadmisi ning
tegevusvõimalusi oma koolivälise aja sisustamiseks.
Huvilised astuge Osiliast läbi
ja räägime pikemalt!
Maie Meius

Tähelepanu poisid- see
ring on just teile!
Koolis alustab tööd uus
ring - elektrotehnika, mis pakub noortele võimalust tutvuda raadiotehnika põhitõdedega, et nende abil ehitada ja
katsetada lihtsamaid elektriseadmeid. Kogenud huviline võib saada tuge keerulisemate skeemide ehitamisel
ja oma ideede realiseerimisel.
Ringijuhendaja on Rein
Pihl. Esimene kokkusaamine
toimub 17. 10 kell 18.00
poiste tööõpetuse ruumis.
Ootame poisse alates 6.-11
klassini. Info huvijuhi käest.
Ursula Rahnik

Õpilasesindus
Õpilasesinduse uued liikmed on: välissuhted Pille
Lodi ja Imre Kuusk, dokumentatsioon Riin Magus ja
Marilin Assafrei, sponsorlus
Adam Tamjärv, projektijuhid
Karel Väli, Tiit Peit ja Tiidrek
Nurme, kultuur Marilin
Assafrei, Riin Magus, Keete
Viira, Alar Arge, Triin Saar ja
Liisa Paas, klassidevaheline
võistlus Tiidrek Nurme ja
Karel Mets, heakord Ando
Naulainen ja Adam Tamjärv,
õpilasõigused Tiit Peit ja Luigi

Heinmaa, õppekorraldus
Jaagup Kallas, sport Jaagup
Kallas, Triin Saar ja Mikk
Varjas.
Marilin Assafrei
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Leivanädal 07.-13.10.2002 Koolituskeskus
Leiva ajaloost üldiselt.

Leib see on elu alus. Leivaküpsetamise alguseks olid
aastad 5000 e. Kr. Esimeste
leibade valmistamiseks kasutati kogu taime maapealset
osa - lisaks teradele ka ohteid,
sõklaid, kõrrepuru. Kui
selline jahu kogemata märjaks sai, tekkis esimene kogemus toorpudru valmistamiseks. Kui hakati sellist putru keetma ja ülekeemisel
küpses puder kuumadel
kividel kakukesteks, oligi
leivategemine oma alguse
saanud. Hiljem leiutati taigna
hapendamine, mistõttu saadi
kohev leib, mis püsis pehme
ka pärast jahtumist. Tõeliseks
sammuks leivaküpsetuse ajaloos
oli
leivaahjude
leiutamine, mis püsisid
kauem soojad ning võimaldasid leivale õhema ja rabedama kooriku tekke ning sisu
aeglasema ja ühtlasema
valmimise.
Leivad võib jagada rühmadeks: rukkikroovjahust
leib ehk rukkileib, rukkitäisterajahust leib ehk täisteraleib, rukkipüülijahust leib ehk
peenleib.

Huvitavaid fakte

Suurim võileib valmistati
aprillis 1997 aastal ligi 200
Põhja-Kentucky Ülikooli
tudengi poolt ja see oli 2500
jalga pikk. Eesti pikim leib
tehti 8.juunil 1998 a. Hotell
“Olümpia” 31 liikmelise
meeskonna poolt. Võileiva
pikkus oli 183 m ja 60 cm.

Kruusik, Raivar Pihl, Jürgo
Ränk, Markus Toon, Ats
Pildre, Reet Paakspuu, Lauri
Leppik, Mait Maripuu, Mari
Kaljuste, Ainar Lepp.

Koolituskeskus Osilia tervitab kõiki häid õppijaid 07.13.oktoobril toimuva Täiskasvanud õppija Nädala
puhul!
Elukestva õppimise juhtlauseks on Ela õppimise tarvis
ja õpi elamise tarvis… Nädala
puhul tunnustatakse kõiki inimesi, kes enesetäiendamisega
pidevalt tegelevad. Käesoleval
nädalal toimub Osilias justkui
tähtsa nädala tähistamiseks
mitmeid kursusi: kolmapäeval
Personalijuhtimine asutuses,
kolmapäevast reedeni Kasvatuspsühholoogia ja juhtimine,
neljapäevast
laupäevani
Toiduhügieeni kursus ja reedel
Metoodilise mapi koostamine
kunstiõpetuses.
Neile, kes kavatsevad õppima hakata, pakub Osilia järgmisi uusi kursusi:
• 09.10 Personalijuhtimine
asutuses 32 t
• 10.10 Toiduhügieeni kursus
24 t
• 11.10 Metoodilise mapi koostamine kunstiõpetuses 26t
• 14.10 Inglise keele suhtluskursus 40 t
• 18.10 Keelemaagia olemus ja
struktuur 8 t
• 29.10 Korrastavad häälehelid ja liikumine 15 t
• 31.10 Lapse arengu vestlus
lapsevanemaga 8 t
• 01.11 Arenguvestlus õpetajaga 8 t
• 02.11 Lapse arengu vestlus
lapsevanemaga 8 t
• 06.11 AB –KOOL koolieelikutele 42 t
• 07.11 Toatäis õppevahendeid
ilma rahata 14 t
• 08.11 Tegevusteraapia 60 t,
rakenduspsühholoogia (320 t)
, inglise keel algajatele (40 t),
rootsi keel algajatele (40 t).
Info ja reg Osilias, Nooruse
1, tel 56 576, e-post
osilia@oesel.edu.ee.
Osilia – ja oledki targem!

Ursula Rahnik,
personalijuht

Maie Meius,
KK Osilia juhataja

Magus leivatoit

Kohupiim riivleivaga
320 g kohupiima
80 g piima või hapukoort
100 g suhkrut
120 g leiba
12 g võid
keedis
Riivitud leib praadida
võis, lisada juurde umbes
pool suhkrukogusest. Kohupiim vahustada, maitsestada ülejäänud suhkruga. Kohupiim panna magustoidukaussidesse kas kihiti
riivleivaga või riivleivaga segatult. Serveerimisel lisada
haput keedist. Head isu!
Ursula Rahnik,
personalijuht

Mets puhtaks 2002!
Laupäeval, 05.oktoobril
võtsid meie kooli 8b klassi
õpilased osa ülevabariigilisest
heakorrakampaaniast “Mets
puhtaks 2002!”, mille eesmärk oli tõsta inimeste
keskkonnateadlikkust ja kutsuda kõiki üles hoidma metsad puhtana.
Aktsioon algas kell 10 ja
kolmetunnise koristustöö
käigus puhastati linna
prügimäetagust metsaalust.
Kell 11 toimus üle Eesti
üheminutiline protestiseisak,
et sellega väljendada avalikult
hukkamõistu kõikide potentsiaalsete metsareostajate
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AS

TESMAN LTD

Osilia

suhtes.
Kõige rohkem korjati metsa alt ära olmeprügi - plastikpudeleid ja tetrapakke, lisaks
leidus metsaalt üllatavalt palju autorehve ning vanametalli.
Kampaanias osalesid: Ele
Pidman, Liisi Balin, Gätriin
Kilumets, Sigrit Pelska, Darola

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)

