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Palju
õnne!

Ivar Metsküll* 19.12
Anu Rüütel* 20.12

Juhtkond tänab

Teated

Kusti Koka mälestuspäe-
va aktuste korraldamise ja
läbiviimise eest õp. Ellen
Kaske, Inge Jalakat, Marit
Tarkinit, Kaja Pucki, Anne
Metsa, Kati Haamerit, Too-
mas Takkist, Veikko Lehtot,
Mai Randa, Ene Riisi ja Ur-
sula Matvejevat.

20. detsembril on lühen-
datud tunnid!

1. 8.10 – 8.40, 2. 8.50 –
9.20, 3. 9.30 – 10.00, 4.
10.10 – 10.40, 5. 10.50 –
11.20, 6. 11.30 – 12.00, 7.
12.10 – 12.40, 8. 12.50 –
13.20.

Pilvi Karu

Aut ahvli pildist amine
reedel, 20. det sembril aulas

8.15 2. klass, 8.45 8. klass,
8.20 3. klass, 8.50 9. klass,
8.25 4. klass, 8.55 10. klass,
8.30 5. klass, 9.00 11. klass,
8.35 6. klass, 9.05 12. klass,
8.40 7. klass. NB! Pidulik
riietus!

Inge Jalakas,
huvijuht

10. detsember tõi meie
koolipere aulasse neljale
pidulikule aktusele. Meenu-
tused ja mälestused kooli esi-
mesest direktorist, vene
filoloogist ja õpetajast jõud-
sid iga väiksemagi koolijütsi
südameni. Kusti Koka raami-
tud foto mälestuspärja ja
küünalde keskel valgel posta-
mendil tõi meid kõiki nagu
tagasi kooli algusaastate juur-
de. Mälestuste ja meenu-
tustega astusid üles õpetajad
Kati Haamer, Anne Mets, vi-
listlane – kooli psühholoog
Kaja Puck ja direktor Toomas
Takkis. Videoklippidele andis
seletusi vilistlane – emakeele
õpetaja Marit Tarkin. Vene-
keelse laulu “Minu armas”
esitasid õpetajad – vilistlased

Kusti Kokk – Kuressaare Gümnaasiumi
direktor 1978 – 1987

Kaja Puck ja Ene Riis. Päeva
lõppedes viis õpetajate ja
õpilaste esindus Kudjape
kalmistule mälestuspärja ja
süütasid Kusti Koka kalmul
küünlad. Armastada, austa-
da, hoida ja kalliks pidada
oma kooli – seda eesmärki
teenisid ka läbiviidud pidu-
likud Kusti Koka mälestusele
pühendatud aktused. Vene
keele ainekomisjoni liikmete
tänu kuulub kõikidele õpeta-
jatele, õpetajatele-vilistlaste-
le, klassivälise töö korralda-
jale Inge Jalakale ja
muusikaõpetajatele Veikko
Lehtole ja Mai Rannale, kes
aitasid kaasa aktuse läbivii-
misele.

Ellen Kask, vene keele
ainesekt siooni liikmete nimel

Kehakultuuri tööd koolis
juhtis vanemõpetaja Endel
Tustit koos kehakultuuri
nõukoguga. Õpetajatena
töötasid: Sirje Metsküll, Mare
Vaher- Mägi, Tiia Nõukas-
Vooglaid, Sulev Salong, Taimi
Aru. Koolis harrastati üha
rohkem kergejõustikku ja
tegeleti hoogsalt korvpalliga.

Jätkus ülekooliliste
spordiürituste korraldamine.
Eriti osavõturohked olid koo-
li kevad- ja sügisspartakiaa-

Õppeaastad 1983 ja 1984 spordis
did. Võistlused toimusid lin-
na staadionil, kuhu siirduti
rongkäiguga.

Rivistuse võttis vastu klas-
sivälise töö organisaator Anne
Mets, kes ise aitas kaasa  üri-
tuse organiseerimisel. Spor-
dipäeva lipu heiskas kooli pa-
rim jooksupoiss Tarvo Pihlas.

Tööd jätkas kooli male-
ring. Edukalt töötas väravpal-
li sektsioon. Õpetajate päeva
tähistati ikka sportlikult
(õpilased – õpetajad omava-

hel). Aastaringse spartakiaadi
tulemused maakonnas:
sügiskross I koht, male I koht,
sisekergejõustik I koht, kevad-
kross I koht, kergejõustik I
koht, orienteerumine II koht,
suusatamine III koht, võrkpall
T-C I koht,  P- C  III koht, võrk-
pall  T-B I koht, P –B  VI koht.
Üldkokkuvõttes rajoonis suu-
deti võita I koht.

Taimi Aru

Soovitused vanematelt,
kes on abi saanud: 1.samm -
Katsu leida lahendus koos lap-
sega; 2. samm - Uuri järgi,
kui tõsine on olukord teie
lapse sõprade meelest; 3.
samm - Mõtle järgi, kas pead
õpetajatega isiklikult kohtuma
või piisab telefonikõnest; 4.
samm - Mõtle järgi, kes on
kõige õigem inimene, kellega

Koolikiusamine
koolis ühendusse astuda. Kui
tegemist on tõsisema ahista-
misega, peab ühendust võtma
direktoriga; 5. samm -
Rääkides oma murest, kont-
sentreeru sellele, mis su last
aitab, mitte sellele, kelle süü
see on; 6. samm - Korralda
järelkohtumisi. Jälgi, kuidas
lapsel läheb, aga kaudsete va-
henditega Teiste sõnadega,

ära pane last jätkuvate pinni-
mistega muretsema.

Uuel aastal jätkame C.
Griffithsi  nõuannetega tee-
mal: Mida teha kiusamisega?

Seniks aga ilusaid jõu-
lupühi ja muretut uut aastat!

Kaja Puck,
koolip sühholoog

Kauneid jõule!
Infolehe toimetus

Virve Osila

Vaikne talveõhtu ootab lund,

muinasjutte kõnnib kuuse all.

Seisata! On küünlavalgustund.

Enesesse vaatamise aeg.



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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Õpetaja Urve Aedma viis
läbi 3A klassile tunni
raamatukogus.

Meile räägiti paljude laste
lemmikkirjanikust Astrid
Lindgrenist ja tutvustati
tema raamatuid. Kuulsime
palju huvitavat kirjaniku
elust. Näiteks saime teada, et
Astrid Lindgrenile meeldis
ronida puu otsas. Aitäh!

Eliis Pint,
3A klass

Detsembrikuu esimesed
nädalad töid rõõmsat elevust
ja pingsat tööd nii vene keele
õpetajatele kui ka õpilastele.
Konkursid parimatele aine-
tundjatele korraldati 8. ja 9.
klasside õpilastele. Seekord-
seks teemaks oli “Minu huvid
ja harrastused”.

Parimateks osutusid: 8.
kl.: Andrei Gorlenkov,
Eduard Lember, Maria
Vahter ja Kristiin Albert.

9. kl.: Mariliis Rauk, Sve-
ta Gorlenkova, Heleri Reek,
Maria Silts ja Katre Tamm.

6. ja 7. klasside õpilased
seiklesid muinasjuttude
võluriigis. 6. kl. õpilaste üle-
sandeks oli antud tegelaste
järgi ära arvata, missuguse
muinasjutuga on tegu ja joo-
nistada sellest pilt. Juurde
tuli kirjutada vene keeles jutu
pealkiri ja tegelased. Ilusa-
matest töödest vajavad
äramärkimist: 6. C kl.: Mari
Pajusaar - “Punamütsike,
Triin Jõgi - “Naeris”, Kristel
Koor - “Punamütsike”, He-
lerin Äär - “Hunt ja seitse kit-

Vene keele ainekomisjonilt
setalle” ja Evelin Soom -
“Kakuke”.

6. D kl.: Pille Alasi - “Nae-
ris”, Rity Roomets - “Naeris”,
Meike Mägi - “Naeris”, Mar-
tin Nõmm - “Hunt ja seitse
kitsetalle”.

7. kl. õpilastele antud üle-
sanne oli keerulisem. Õpivad
ju nemad vene keelt juba 2.
õppeaastat. Neile olid kätte
antud erinevad laused,
millest tuli koostada muinas-
jutt ja siis see samuti illust-
reerida. Parimateks osutusid:
Mariliis Anger, Sander Lõuk,
Kadri Lest, Edgar Koppel,
Preedik Heinsaar, Taavi
Ilmjärv, Joel Muruvee, Janar
Kolk ja Kadri Kundrats.

Väga toredaks ürituseks
kujunes koos algklasside
õpilaste ja õpetajatega korral-
datud näitus “Muinasjutu
võluriigis”.

Algklasside õpilased töid
kodust kaasa oma lemmik-
mänguasju. Neid kui muinas-
jututegelasi võib kohata pea
kõikide rahvaste muinasjut-
tudes, millest algklasside

õpetajad panid kokku vahva
näituse. Kõik näituse eks-
ponaadid olid varustatud nii
vene- kui ka eestikeelsete sil-
tidega. Sildid valmistas ette
11C klassi õpilane Karin Au-
väärt.

6. A kl. õpilased Marian-
na Laht ja Jaan Käsk tegid
kõikidele algklassidele näi-
tuse venekeelse tutvustuse,
jutustades, keda sellelt
muinasjutumaalt leida võib.
Tore, et nii mõnigi algklassi-
õpilane sai selgeks muinasju-
tutegelase venekeelse nime.

Sellega lõppesid õppeaas-
ta vene keele konkursside ja
parimate ainetundjate esi-
mesed voorud. Võtame hoogu
järgmisteks tegemisteks, et
lõppvoorudes välja selgitada
parimatest parimad ja tubli-
matele autasud välja jagada.

Aitäh kõigile vene keele
õpetajatele, algklasside
õpetajatele ja konkurssidel
osalenud õpilastele!

Ellen Kask, vene keele
ainekomisjoni esinaine

Möödunud teisipäeval pee-
ti SÜG-i aulas tänavune
maakondlik solistide ja
duettide konkurss.

25-st osalejast pisut üle
poolte olid meie kooli õpila-
sed ja tulemusedki olid rõõ-
mustavad: 5.-6.klassi solis-
tid: Tuuli Rand I koht
(S.Medell); Tiina Seppel III
koht (V.Lehto).

7.-9.klassi solistid: Erko
Niit I koht (T.Paulus); Heli
Vaher III koht (L.Lehto).

10.-12.klassi solistid:
Keete Viira II koht (L.Lehto);
Marvi Vallaste III koht
(L.Lehto).

Duetid: Meriliis Varilepp/
Marvi Vallaste I koht (L. Le-
hto); Maret Naagel/Erko Niit
II koht (L.Lehto).

Kõik nimetatud õpilased
jätkavad konkureerimist 24.
jaanuaril Üleriigilisel solis-
tide ja duettide konkursil
SÜG-is.

Veikko Lehto

Klassielu

Jõulunädal algklassides
16.-17.12 Jõululuuletuste

lugemise võistlus klassides.
18.12 Jõulupidu koolis
17.00- 20.00. 19.12 Jõulu-
laat. 20.12 9.30 Aktus ja
klassijuhatajatund. 11.00
Jõulukontsert- teenistus ki-
rikus. Teenistusele on
oodatud ka kõik vanemad ja
vanavanemad.

Inge Jalakas,
huvijuht

Infolehe nimekonkurss
 Uuest aastast saab meie

kooli Infolehest nädalaleht.
Lehe sisu muutub mitmeke-
sisemaks. Puht info kõrval
hakkame avaldama õpetajate,
õpilaste, kooli töötajate arva-
musartikleid, õpilasloomin-
gut, küsitlusi ja seega vajab
leht ka väärilist nime.

Infolehe toimetus kuu-

lutab välja nimekonkursi.
Uus nimi võiks sisaldada
meie kooli tunnustähti KG.
Parimat nime ootab ni-
mevääriline preemia.

Nimepakkumised koos
pakkuja kontaktandmetega
palume viia ümbrikus kooli
sekretär Maili Rasva juurde
või saata e-posti aadressil

infoleht@oesel.edu.ee. Jääd-
vusta end ajalukku, võib-olla
just Sinu pakutud nime
hakkab kandma kooli ajaleht!

Pakkumisi ootame kuni
20. detsembrini 2002.

Marit Tarkin,
Infolehe toimet aja

Arvutiklassi kasutamisest
Teadmiseks kõigile õpilas-

tele! Kordame siinkohal veel
üle arvutiklassi kasutamise
reeglid, kuna alates sellest
aastast, on arvutiklassi ka-
sutamise reeglid muutunud.

Nimelt saab nüüd arvu-
tiklassi ainult läbi ruumi 218,
kusjuures ennast tuleb kirja
panna arvutiõpetajate juures.

Selleks on vajalik kehtiv
õpilaspilet! Ilma õpilaspi-
letita arvutiklassi ei saa.

Üldiselt soovitame enda
arvutikasutamist planeerida
kas vaba tunni ajaks või päe-
va lõppu.

Arvi T anila,
arvutiõpet aja

Kolmapäeval,18.12
ja neljapäeval, 19. 12
on võimalik õpeta-
jate toas osta kirjas-
tus "Varrak" raama-
tuid kirjastuse hin-
naga. Tulge tutvu-
ma!

Marit Tarkin


