Talvine tervisespordipäev
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Juhtkond tänab
Vene keele õpetajaid
Ursula Matvejeva't, Ellen
Kask'e, Maria Pärn'a ja Kaja
Puck'i õpilaste eduka ettevalmistamise eest maakondlikule vene keele olümpiaadile.
Õpetaja Johannes Kaju't
ja algklasside õpetajaid 1.-4.
klassidele talispordipäeva
korraldamise ja läbiviimise
eest.
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Teated

Algklasside solistide konkurss.
Pühapäeval, 16.veebruaril kell 12.00 toimub Kuursaali kohvikus meie kooli
algklasside solistide konkurss. Kõik kuulajad on teretulnud. Sissepääs täiskasvanutele 10 kr., õpilased ja
lapsed tasuta.
Veikko Lehto

15. veebruaril kell 12.00
toimub Kuressaare Ametikoolis
auditooriumis
K-3 koolitus moeshowst
osavõtjatele.
Püütakse anda vastuseid
teie küsimustele ja jagada
kogemusi ning nõuandeid
kollektsiooni loomiseks ja
lavashow kokkupanekuks.
Katsu kindlasti minna - saad
julgust, eneseusku ja sõbralikku nõu. Võiksid end ka
eelnevalt registreerida huvijuhi juures!
Kursus on tasuta!
Inge Jalakas,
huvijuht

Palju
õnne!

Hermann Keidong 17.02*
Astra Truumure
18.02

Kaunis talveilm meelitas algklasside talvisel tervisespordipäeval 7. veebruaril suusaradadele ja kelgumäele
kõik algklasside õpilased. Foto Johannes Kaju.

Kaunis talveilm meelitas
7. veebruaril suusaradadele
ja kelgumäele kõik algklasside õpilased, et nautida talve
seniks, kuni seda veel on. Nii
mõnigi sai esimest korda
suusad alla. Võisteldi suusatamises, liulaskmises, kelgu
vedamises. Suurt ringi sõitsid
ajale 3A klassi poisid. Tublimad suusatajad olid Mihkel
Räim, Oliver Mändla ja

Andri Altmäe.
Suusatamise teatevõistluses osalesid 4. klassid.
Poistest võitis 4A: Marten
Truu, Kaarel Mäeots, Mihkel
Raamat, Jan Antonenko,
Kennet Sullakatko, Kerten
Palumets, Karl Sepp ja Ardo
Rassel. Tüdrukutest 4B:
Johanna Toplaan, Merilin
Heinsoo, Keidi Saks, Kristi
Kandima.

I- II klasside kelgutamise
teatevõistluses olid kõik
võrdväärselt tublid. 3. klassidest võitis 3B ja 4. klasside
tüdrukutest olid kiiremad 4A
klassi kelgutajad.
Kõik said punased põsed
ja hea tuju! Oli vahva talvepäev keset pikka III veerandit!

3. veebruaril toimunud
ÕOV koosolekul olid päevakorras järgmised punktid:
KG`s Fashion Show tegelaste
kinnitamine, Lumelinna
võistkonna kinnitamine, N0VA Top ja 9.ndike mäng,
Sõbrapäev ja järgmise koosoleku aeg ja päevakord.
Otsustati: 15. Veebruaril
kell 12.00 toimub ametikoolis
ettevalmistav kursus moeshow`ks, sellest võtavad osa
ÕOV team`i kunstnikud ja
õmblejad.

KG`s Fashion Show
toimub 15. märts, mitte 14.
märts.
KG’d läheb Kuressaare
lumelinna võistlusele esindama 11c klassi võistkond.
Esimene 9ndikemäng
toimub 8. märts kell 10.00.
Kavas mälumäng ja muud
mängud. N0-VA Top`i I osa
toimub 8. märts kell 14.00.
Kavas mälumäng ja muud
mängud. Teine 9ndike mäng
toimub 15. märtsil kell 12.00.
Kavas mälumäng, kontsert,

KG`s Fashion Show, disco.
Otsustati koguda pannkookide küpsetamise ja
müümisega ning breikarite
esinemisega raha kahele jõulude ajal kodu kaotanud koolilapse toetuseks. Avatud on
sõbra postkast!
Järgmine koosolek toimub
10.02.2003 ja päevakorras on
EV aktused, sõbrapäev, 100
päeva ball.

ÕOV koosolek 3. veebruaril

Õpetajad Raina, Grete,
Marianne ja Merle

Inge Jalakas,
huvijuht
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“Laulev Lava 2003” õpilaskontsert

Teated
Teisipäeval, 18.02.2003 toimuvad kooli meistrivõistlused ujumises.
Võistluste algus kell
16.00 (soojendusujumine kell
15.40). Kavas: 50 m vabalt T,
P, 50 m rinnuli T, P, 50 m selili T, P, 50 m liblikat T, P,
teateujumine 4x50 m (igast
klassist 2T+2P).
Iga võistlusala 3 parimat
autasustatakse kooli meistrimedali ja diplomiga, samuti
teateujumise 3 parimat klassivõistkonda. Teateujumise
tulemusi arvestatakse klassidevahelises võistluses. Tulge võistlema ja kaasa elama!
Norma Helde

5. klasside lapsevanemad!
Meie järjekordne kokkusaamine toimub 19.veebruaril. Kella 17 - 18.30 korraldavad õpilased kooli kohvikus
vanematele laada. Sealt saab
osta mõndagi koju kaasa, aga
ka kohapeal pakutavale kohvile sobivat kõrvast. Kell
18.30 algab "Osilias" K.Pucki
loeng teemal "Murdeiga ja
sellega kaasnevad mured ja
probleemid".
Olete kõik oodatud!

Lühidalt

Sirje Metsküll

01.02 toimus SÜG’is füüsikaolümpiaadi maakondlik
voor.
Meie kool osales kõigis
vanuserühmades, kus tulemused olid järgmised: 8.
klass Liisa Vipp 7. koht, 9.
klass Raido Saar 6. koht, 9.
klass Peeter Puppart 9. koht,
10. klass Reino Külaots 3.
koht, 11. klass Reigo Timm
4.-5. koht, 11. klass Luigi
Heinmaa 4.-5. koht, 12. klass
Jaan Õun 3. koht. Suur tänu
kõigile osalejatele.
Hilja Metsmaa

Megaaju V voor
V voorus olid edukamad
9b, 11c I, 12a IV ja 12c.
Kokkuvõttes juhib 11c II.
Järgmine VI voor toimub
19. veebruaril.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Neljapäeval, 20.veebruaril
kell 18.00 on Kuressaare
Linnateatris võimalik nautida 2-osalist galakontserti,
kus astuvad üles Kuressaare Gümnaasiumi õpilased. Kontsert on pühendatud kooli 25. juubelile.
Esimesena maakonnas ja
linnas on just meie koolil
austav ülesanne avada loomeinimeste koostööprojekti

“Laulev Lava 2003” õpilaskontserdite sari. Projekti algatajaks ja läbiviijaks on
Saaremaa Muusikahariduse
Sihtasutus eesotsas projektijuht Ludmilla Tooniga.
Galakontserdi mitmekesine repertuaar ja esinejate
rohkus tõotab publikule pakkuda piisaval hulgal erinevaid elamusi - õhtu jooksul
astub lavale ligikaudu 230

KG õpilast algklassidest kuni
gümnaasiumini. Esindatud
on nii koori-, ansambli- kui
soololaul, instrumentaalmuusika ning erinevais stiilides tantsu- ja liikumisnumbrid.
Pilet täiskasvanuile maksab 25 kr., õpilastele 15 kr.
Eelmüük koolis alates neljapäevast, 13.veebruarist huvijuhi ruumis.

7.veebruaril toimus KG
Sihtasutuse juhatuse laiendatud koosolek, kus arutati
töötervishoiu ja tööalase
tegevuse
korraldamist,
ohutute
töötingimuste
kindlustamist ning süstemaatilise sisekontrolli korraldamist sihtasutuses ja
koolis.
Kinnitati 2003/04 aasta
töökaitsealaste ürituste
plaan: 14 punkti tööohutuse
ja 14 punkti töökeskkonna
paremaks muutmiseks.
Tulenevalt töötervishoiu
ja tööohutuse seaduse par. 18
moodustati töötervishoiu ja
tööohutusega seatud küsimuste lahendamiseks sihtasutuses ja koolis ühine
töökeskkonnanõukogu, kuhu
kuulub 6 liiget: Heimar Põld,
Reet Sepp, Norma Helde, Pia
Maidsaar, Ivar Metsküll,
Herman Keidong.
Liikmete volitused kehtivad kaks aastat ja nende poolt
toimub tööalaste ürituste
plaanide koostamine ja elluviimise kontroll.

Töö ohutu korraldamise,
tervist, töövõimet ning
keskkonda säilitavate nõuete
täitmise eest vastutavateks
valiti: Reet Sepp – söökla,
Norma Helde – ujula, Urve
Aedma – raamatukogu, Maie
Meius – õppekeskus Osilia,
Ursula Rahnik – pedagoogid
ja sihtasutuse töötajad, Pia
Maidsaar – õpilaste tervise-

Haigla tervishoiu teenust
osutava arsti ja kooli vahel
hiljemalt 01. märtsiks 2003.a.
Õpetajate tervisekontrolli
eest tasub KG Sihtasutus.
Kinnitati ka töötajatele
uued tööohutusjuhendid.
Juhatuse
laiendatud
nõupidamisel nenditi kurbusega, et meie kooli laste hammaste seis on muutunud
halvemaks. 2002.a. jäi
profülaktiliselt läbivaatamata 208 KG õpilast, see on
16,8%.
Käesoleval aastal algab
meie koolilaste hammaste
läbivaatus 4. märtsist ja kestab 3 kuud. Hammaste
profülaktiline läbivaatus
õpilastele toimub tasuta,
palume siinjuures lastevanemate abi, jälgimaks, et teie
laps läbiks hammaste
profülaktilise läbivaatuse.

Muusika pidi olema see
keel, millest kõik inimesed,
vaatamata oma rahvusele,
positsioonile, “kastile”, parteile või elukutsele aru saavad. Niisiis tahaks teada
täpsemalt, millist muusikalist
keelt Kuressaare Gümnaasiumi rahvas räägib ja kui
palju me üldse üksteist tunneme. Kui täidad järgneva
ankeedi, selle välja lõikad/

rebid ja hallil väljakul asuvasse kasti paned, saame teada Kuressaare Gümnaasiumi
õpilaste-õpetajate muusikalise maitse. See ankeet peaks
nägema ilmavalgust kord

Töötervishoid

kaitse, Arvi Tanila – arvutitega

kaasnevad ohud ja kaitseseadmed arvutitele, Endel
Tustit – esmaabi andmise
korraldamine õpilastele.
Määrati töötajad, kes jälgivad koolis esmaabivahendite komplekteeritust vastavalt kehtivale korrale. Esmaabivahendid hakkavad
paiknema:
valvelauas,
med.punktis, õpetajatetoas,
võimlas treeneritel, töömeestel, poiste tööõpetuse õpetajal.
Samuti võeti vastu otsus
kogu õpetajaskonna tervise
kontrolliks. Selleks valmistab
personalitöötaja Ursula
Rahnik lepingu Kuressaare

Laine Lehto

Heimar Põld,
töökeskkonnaspetsialist

Projekt “KG Top 20”

Minu hetke lemmikartist:
Selle artisti lemmikloo pealkiri:

kuus. Aitäh!
Oodatud on ka vabatahtlikud, kes neid “tuhandeid”
ankeete süstematiseeriks.
Tanel Tabur
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14. veebruar - sõbrapäev
Sõbrapäev on päev, millal kingitakse oma sõpradele
sõbrapäevakaarte, mis on
tavaliselt südame kujuga.
Sõbrapäeva nimetatakse ka
valentinipäevaks. Sõbrapäeval ei sobiks küll sõbraga tülli minna.

Sõbrapäeval on ilus oma
sõpru meeles pidada ja neile
ilusaid kinke teha. Võib ka
lihtsalt head sõbrapäeva
soovida ja ei pea kingitust
tegema. Sel päeval võiksid
kõik olla sõbralikud ja mitte
tülitseda.

Minu teada tehakse sõbrapäeval nii, et kingitakse sõpradele väikeseid kinke. Mulle
meeldib sõbrapäev väga, sest
siis saab teistele rõõmu teha.
Siis saavad ka sõbrad aru, et
sa ei ole neid unustanud. Sõbrad on meie suurim rikkus.

Sigrid Sünd,
4B klasss

Laura Killandi,
4B klass

Linda Lapp,
3A klass

Igal inimesel on kindlasti
sõbrad. Neid ei pea olema
palju, piisab, kui on 1- 2 head
sõpra. Head just selles suhtes,
kes oma sõnadele vastu ei
räägiks, et täna on sõber ja
homme enam mitte. Tõeline
sõber on see, keda saad alati
usaldada ja kes sinu saladusi
välja ei räägi. Kui on vaja,
aitab teda. Ta ei ole pirtsakas
ega kade. Õnneks minul on
selline sõber.

alati lõbus koos olla ja nalja
teha. Temaga on ka hea
mängida. Sõber aitab alati,
kui vajan abi.

Minu parim sõber on
Karl-Sten. Ta on hea ja lahke.
Võin teda alati usaldada.
Minu sõber on lahke ja lahe.
Ta on väga sõbralik.

Sõber

Hanna- Maria Kahju,
4B klass

Minu sõbra nimi on Kaidi. Ta elab Tahulas. Kaidil on
kodus väga palju kasse, mitu
lehma, lambad, jänesed, kanad, kaks koera ja kaks papagoid. Kaidi juures on alati
väga huvitav. Temaga on tore
mängida ja jutustada.
Kersti Sepp,
3A klass

Minu sõbra nimi on Riina.
Ta on minu onutütar. Riinale
väga meeldivad loomad.
Tema lemmikloomad on
hobune, kass ja koer. Igal
nädalavahetusel me mängime koos. Põhiliselt me oleme õues, aga vahel oleme ka
toas. Õues suusatame, kelgutame ja kui on sulalumi,
siis ehitame kas lumememme
või lumekoobast. Suvel mängime peitust, tuki- tukit ja
palli. Ma olen õnnelik, et mul
on selline tore sõber.
Kaidi Kuusk,
3A klass

Kõigil inimestel on
sõbrad. Õige sõber on see, kes
ei togi ja ei löö. Sõbraga on

Gert Põld,
2A klass

Minu sõbranna on Kadri.
Ta õpib meie kooli 1B klassis.
Kadriga saime me tuttavaks
juba lasteaias. Kuna Kadri
elab maal ja mina linnas, siis
me ei kohtu tihti. Me laulame
koos koorilaulu tunnis. Samuti käime teineteise sünnipäevadel.
Helena Pihlas,
2B klass

Mul on hea sõber Denis.
Me läheme iga päev koos
koolist koju. Denis on väga
sõbralik ja abivalmis. Talle
meeldib väga jalgpalli mängida ja ta plaanib minna tennisetrenni. Me aitame teineteist tihti. Minu arvates on
Denis meie klassi kõige sõbralikum laps.
Mihkel Aavik,
2B klass

Minu hea sõber on minu
suur õde Mare. Ta on 17-aastane. Tal on hea välimus. Õde
mängib minuga ja käib õues
minuga jalutamas.
Kadri Laum,
1B klass

Minu sõber on Eva- Maria.
Ta on kõige lahedam sõber:
hea ja rõõmus. Me käime üksteisel külas. Meile meeldib
koos mängida.
Marleen Kubits,
1B klass

Karl Grepp,
1A klass

Tema nimi on Georg. Ta
on abivalmis ja sõbralik.
Georg on lahke ja hea. Temaga koos on lõbus. Vahel teeb
ta mulle üllatusi.

lk. 3

Rahvatarkust
sõprusest
• Sõpra tuntakse hädas.
• Parem sada sõpra kui
sada rubla.
• Parem üks vana sõber kui
hulk uusi.
• Heal ajal palju sõpru,
hädaajal ei kedagi.
• Salakaval sõber on ohtlikum kui vaenlane.
• Kes tahab olla kõigi
sõber, see pole kellegi sõber.
• Elu ilma sõbrata on elu
ilma päikseta.
• Ilus rõivas on kehale
kaunistuseks, hea sõber aga
hingele rõõmuks.
• Head allikat tuntakse
põua ajal, head sõpra aga
hädas.
• Tee sõbra majja pole
kunagi pikk.

Missugune on
minu sõber?

Minu sõber on Kristiina.
Me mängime koos. Minu
sõbral on pruunid juuksed ja
hallid silmad, ta on heasüdamlik tüdruk. Ta õpib
Kuressaare Vanalinna Koolis.
Ma olen õnnelik, et mul olen
endale nii hea sõbra leidnud.

Sõbralik Aus Naljakas
Naerusuine Avameelne
Elav Lõbus Sõbralik Abivalmis Arukas Andekas Rahulik Osav Noor Emalik
Muretsev Abistav Maias
Isekas Naljakas Armas Töökas Reibas Ihne Ilus Nõrk
Lõbus Ilus Vahva Isekas
Armas Südamlik Õnnelik
Bravuurne Elav Rõõmus

Liis Leppik,
1A klass

Sõpra iseloomustasid
3B klassi lapsed

Tony Sinipea,
1A klass

Minu sõber on Merily. Ta
on tore tüdruk. Merili on
sõbralik ja hea. Tal on
lühikesed juuksed ja pruunid
silmad. Me lähme koos koju.
Ta meeldib mulle, sest ta on
lahke ja kena ja armas.
Birgit Verbitski,
1A klass

Minu sõber on 8-aastane.
Ma olen temast pikem. Ta
meeldib mulle sellepärast, et
ta on väga lahke ja hea. Minu
sõbra nimi on Andreas.
Alex Vainokivi,
1A klass

Luuletusi
sõpradest
Oled parim sõber mulle,
loodan, et ka mina sulle.
Koos meil alati saab nalja,
kõik meil hästi tuleb välja.
Heleri Vilbas,
2A klass

Minu sõber on nii hea.
Tarkust täis on tema pea.
Juuksed on tal pruunikad,
silmad hästi kelmikad.
Tanel Lipp,
2A klass
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Meie sõbrad koerad

Luuletusi
sõpradest
Minu sõber on ju tore,
tal ei ole ühtki muret.
Kooli lähme ikka koos,
tihti rõõmsas naeruhoos.

Minu sõbrad on Lessi,
Pikku, Profi ja Mustu. Nad on
kollikoerad. Nad on väga
sõbralikud. Kui ma rattaga
sõidan, jooksevad nad mulle
järele. Nad tahavad kogu aeg
mängida.
Georg Arnold,
1A klass

Eliise Kõiv,
2A klass

Sõbrapäev on tore päev,
siis sa oma sõpru näed.
On ta poiss või on ta plika,
hea sõber sulle ikka.
Kui on sõber hea,
siis teda meeles pea.
Piret Salumäe,
3A klass

Täna on meil sõbrapäev.
Sõpra ikka koolis näen.
Vahel on tal tuju paha,
ei ta siis mind näha taha.
Ega ma ju sellest hooli,
rõõmsalt vastu tõttan koolis.
Õhtul kutsun sõbra õue,
tal siis rõõmus tuju põues.

Minu koera nimi on Nipsu. Talle meeldib püksisäärest kinni võtta ja sikutada. Ta on lustakas. Tal on
lõvilakk.

Minu sõber on koer. Tema
nimi on Jossu. Jossu elab
maal. Jossu saab mais 1-

2.

3.

4.

5.

Üksinda on igav mul,
tore on, kui sõber sul.
Aitab sind, kui abi vajad,
rõõmustab, kui naerda tahad.
Sõbraga saab mängida,
niisama pargis kõndida.
Ka vahel kakelda on hea,
kuid haiget saama ta ei pea.

Sõbrapäeval toimuvast
Sõbrapäeval toimuvad
Hallil Väljakul vahetundide ajal pannkookide
müük, esinemised ning
avatud on sõbra postkast.

Aili Allas,
1A klass

ÕOV

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

koduloom
ese
lind
lapsevanem
mänguasi
aastaaeg
naerma
näo osa
riik
kaunistavad kaela
koob võrku
riik
lind

Lahendus: sõbrapäev ehk ….
Kristi Maripuu,
4B klass

1.

Stiven Schultz,
4A klass

2.
3.

Katre Soon,
4B klass

6.

Roland Luup,
4A klass

Minu sõber on koer. Ta on
suur, väga karvane ja pehme.
Ta on 14-aastane. Ta sööb
koeratoitu ja kassitoitu. Ta on
sõbralik ja lõbus.

Sõbrapäeva ristsõnad
1.

Mul on kodus väike sõber,
ta on pruuni värvi.
Õue joostes ta on nobe,
jõuab mulle järgi.
Ta on mulle väga kallis,
alati mind ootab.
Koju jõudes toob mul palli,
küpsist saada loodab.

Riin Nõukas,
1A klass

Grete Paia,
1A klass

Henri Kunstmann,
4A klass

Minu sõbra nimi Kristi,
ta ei ole üldse kitsi.
Jagab kõike minuga,
mina aga temaga.
Meie tülitsenud pole,
sest et tüli on nii kole.
Vahetunnis käime koos,
mängime me rõõmsas hoos.
Juuksed on tal pruunikad,
silmad aga hallikad.
Sõpru on mul palju veel,
tema aga kõige ees.

aastaseks. Ta on väga kena.
Talle meeldib mürada.
Vahel on ta naljakas, eriti
siis, kui ta jää peal libiseb. Tal
on ilus musta- ja kollasekirju
kasukas. Kui ma maal olen,
siis mängin temaga tihti.
Jossule ei meeldi, kui ta üksi
jäetakse.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Õppeasutus
Väike inimene
Õppeaine
Numbrid
Kollase kõhuga lind
Möödunud päev
Lapsevanem
Sõber
Koolilaps
Triipudega loom
Nädalapäev
Rehkendama

Lahendus: Lause sõbrale
Antti Adoson,
3A klass

10.
Sõbrapäeva erilehekülje pani kokku ja
toimetas Merle Tustit.

11.
12.
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28 ämbrit vett ja gigantne jõehobu

lk. 5

Algklassidelt
Meie koolis on ...
Palju õpilasi, tubli direktor, targad õpetajad, suur
võimla, hästi palju klassiruume, uus ja sügav ujula,
ilus raamatukogu, töökad
koolitädid, toredad klassikaaslased ja sõbrad.
Alex, Vahur, Tauri,
Martin ja Kaur,
1A klass

Võistlusel IV koha saavutanud Kuressaare Gümnaasiumi lumelinna ehitajad 11. C klassist. Foto: Gert Lutter.

Kõik sai alguse sellest, et
ajasime klassist pundi kokku
ja otsustasime lumelinna ehitamisel osaleda. Niisiis kogunesimegi laupäeval 10.30
sanatoorium “MERI” juurde.
Meid oli esialgu kümne
ümber: mina (Luigi), Jürgen,
Imre, Arno, Hannela, Liis, Elo,
Piret, Eilika ja meie kunstnik
Piret Puppart. Minul ei olnud
algul mingitki nägemust asjast, kuid kui Puppart oma jooniseid näitas, oli selge pilt ja
töö võis alata. Algul oli vaja
teha piisavalt suur lumehunnik, läks kõvemaks kühveldamiseks. See ei olnud kerge
ja kippus tüütavaks minema,
kuid Jürgeni poolt visatud kil-

lud ja labidatäied lund kraevahele hoidsid vaimu erksana.
Tunniga oli sobiv hunnik valmis ning alustasime kujule
vormi andmist.
Joonistelt selgus, et me
teeme ühe suure jõehobu, millel seljas auk ja sisemuses
liumägi, mis lõppeb jõehobu
suus. Võite ette kujutada, kui
kaua selle vormimine aega
võttis! Kella 2 ajal liitus meie
tiimiga ka Märt, kes lihtsalt
sisse magas. Kuna kell 4 hakati
hindama, läks meil väga kiireks. Õnneks tulid kogu perek
Puppart ja perek Kuusk ka
appi, mistõttu me oma ajagraafikust vaid pool tundi maha
jäime. Kuid valmis ta saime.

Meie jõehobu tunnistati IV
koha vääriliseks. Meid edestasid Ametikool, Naksitrollid ja
Kunstikool.
Mõneti võib olla pettunud,
läksime koju, et riided vahetada ja varsti jälle koguneda.
Läksime sauna, mis ka
pärast päevapikkust külmetamist oli igati loogiline mõte.
Saunas arutasime, et oli see
vast hästi veedetud päev. Kõik
läksid õnnelike, kuid väsinutena koju.
Ise endamisi mõtlesin, et
osalen ka siis, kui järgmine
lumerikas talv tuleb ja usun,
et ka teised teevad sama.

Veebruar

Klassidevaheline võimlemisvõistlus (5. - 12.kl.)* 07.03
Naistepäeva tähistamine.
14.03 Emakeelepäev (kogunemised, 5. - 12.kl.). 14.03 III
veerandi lõpuaktus (algklassid). 14.03 Matemaatika
"Känguru" võistlus (5. 12.kl.). 15.02 KG`s Fashion
Show (5. - 12.kl.)*. 31.03 B+C
vene keele II voor "Ma kirjutan Sulle" (10.kl.). 31.03
Muusikalis-teatraalsed vahetunnid (5. - 12.kl.). 31.03
Poiste tööõpetuse olümpiaad

(5. - 9. klassile).

Märts

3.-7.03 Lahtiste uste päevad
koolieelikutele. Näitus. 03.03
Õpioskuste olümpiaad "Tean
ja oskan" (algklassid)* 07.03

Liis, Kertu, Jane,
Minni ja Laura,
1A klass

01.04 Naljapäeva karneval
(algklassid). 01.04 B+C vene
keele II voor "Omaloominguline konkurss" (11.kl.).
02.04 Vene keele konkurss
"Tähed estraadil" (12.kl.).
Tärniga * tähistatud üritused lähevad klassidevaheliste võistluste arvestusse!

Minu unistuste kool
Minu unistuste koolis on
viis korrust ja igal korrusel
kümme klassi. Korruste vahel liigub liikuv trepp. Igal
korrusel on ruum, kus saab
vahetunnis kuulata kaasatoodud kassette, vaadata
videosid ning seal pakutakse süüa ja juua. Kooli
ujula on nagu suur
veekeskus, kus on liurajad,
lainetekitajad ja kosed. Seal
saab ka peale tunde
sõpradega aega veeta. Loodusõpetuse tund toimub
kooli kõrval asuvas botaanikaaias, kus ühes nurgas on
pisike loomaaed. Kooli
lähedal on lennuväli, kust
sageli tõusevad õhku lennukid, et viia õpilasi reisima
kaugetesse maadesse.
Selline on minu unistuste
kool.

Inge Jalakas,
huvijuht

Lee Aalam,
4B klass

Luigi Heinmaa,
11C klass

IV perioodi ürituste plaan
16.02 Solistide lauluvõistlus
(algklassid). 18.02 Kooli MV
ujumises (5. - 12.kl.)*. 22.02
EV aktused (1. - 12.kl.). 22.02
Vabariigi aastapäeva joonistusnäitus (5. - 12.kl.). 27.02
Omaloominguliste laulude ja
tekstide võistlus (5. - 12.kl.)*

Meie koolis on tublid
lapsed, keda õpetavad targad õpetajad. Direktor juhatab kooli. Tundides me
õpime: loeme, kirjutame,
arvutame, harjutame, joonistame, meisterdame,
võimleme, vahel mängime
ka. Istume koolilaudade
taga. Meil on laual õpikud,
päevikud, pinalid. Kirjutame vihikutesse ja tahvlile. Võimlemas käime
võimlas, ujumas ujulas;
sööme sööklas, aulas on
meil pidustused. Kooli
kaunistavad lilled.

Aprill

lk. 6

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Algklassidelt
Minu ema kooliaeg
Minu ema läks kooli
seitsmeaastaselt. Algkool
lõppes kolmanda klassiga.
Minu ema käis samas koolis, kus minagi praegu.
Tema klassis käis nelikümmend õpilast. Kõik lapsed
kandsid ühesugust koolivormi: Tüdrukutel olid sinised pihikseelikud, poistel
sinised vestid ja viigipüksid.
Lapsed käisid koolis ka
laupäeviti. Tunde oli päevas
neli-viis. Algklasside tunniplaanis ei olnud inglise
keelt ja arvutiõpetust, teised
õppeained olid samad mis
praegu. Kõik õpilased olid
oktoobrilapsed ja kandsid
rinnas viisnurkset märki.
Sander Tulk,
4B klass

Minu ema kooliaeg
Kui minu ema käis koolis, siis oli koolinädal pikem
kui praegu – koolis käidi ka
laupäeviti. Emale on meelde jäänud 3.klassi talv. See
oli 1978.aasta jaanuar-veebruar. Talv oli erakordselt
külm, nii et külmapühi peeti 2-3 nädalat. Isegi lund oli
palju rohkem. /…/ Ema
keskkooliaeg möödus juba
meie koolis. Eks nad tegid
ikka tempe ka. Kord 1.aprilli
alustati tundi 3 õpilasega,
teised olid koridoris peidus.
Iga 4 minuti järel läks klassi
2 õpilast juurde ja nii kogu
tunni. Lõpuks oli õpetaja
väga kuri olnud ega taibanud naljast midagi. Viimasel koolinädalal mängisid
nad 3-4 koruse koridorides
kustukummi-jalgpalli, mida
õpetajad ka lubasid.
Triinu Toon,
4B klass

WC proosa

Kallid kaasõpilased! Juba
mitmetel õpilaskoosolekutel
olete probeemiks tõstatanud
meie kooli WC-d - ei ole
paberit, ei ole seepi jne. Nagu
veenduda võite, on paberi puhul juba üks probleem lahendatud, aga... kuidas oleks lood
ka teiepoolse mõistva suhtumisega lisada omapoolset
toetust WC-de vaadeldavaks
muutmisele. Kui ehitatakse
uued seinad ja paigaldatakse
uued uksed, kas kavatsete ka
siis kaunistada oma vaimusünnitustega puhtaid pindu?
Kui suudate end usaldatavateks muuta, siis tõestage
seda! Teid ette tänades,
Õpilasomavalitsus

Meie KG salaluure
ei jäta märkamata kuure,
kus on teoksil miskit kahtlast,
et ei tehtaks veini mahlast
ega muudki seadusvastast
Aga sellel nädalal,
hoidsid end nad madalal,
Et ei langeks lõksu seal,
koridori otsa peal.
Piilusid siis sisse ustest,
kus kuningaski jala käib.
Põrand justkui nõrgus kastest,
uurides, mis asi näis.
Dušširuumi pelta põrand
justkui potis oleks mõrad.
Astud sisse lirts ja lärts,
tunned end kui vana kalts.
Mehed, mis te jamate,
potist mööda kusite?
Kas see tõesti lõbu pakub
või erutus seal ligi tikub,
kui sa ikka peale seintel,
lased vedelväljaheite.
Miks ei kasuta sa käsi
või need liiga palju väsind
Raskest kehalise tunnist
võtad välja pissupunni,
aga sihtima ei sunni
oma käsi miski jõuga.
Tule appi, mõistus nõuga,
et ei oleks tarvis lõuga

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Astra Mõistlik (azza@stereo88.com)
Algklassitoimetus Inga Engso (inga@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Põhikoolitoimetus Kersti Kirs (kersti.kirs.001@mail.ee)

anda nendele, kes jõuga
pingutavad potil hingest,
haaravad siis torust vingest,
mis ei ole mõeldud selleks,
et vabaneda liigsest pingest.
Kuid just nii on juhtund seal,
esimesel WC real.
Iga väike imbatsill,
kes ei ole päris loll,
mõistab oma peaga seda,
mehed, ärge pange siga!!!
Ega tüdrukutelgi
seisund parem olegi.
Tõsi küll, on ju neil
bioloogiline eelisseis,
just sellepärast põrand, sein
ei märgu nõnda kergelt neil.
Ent armastus ja vihkamine
tundub käivat käsikäes.
On paista, et kõige nõutum seal
Breiker Rammy seina peal.
Väikest nõu ma annan teile pole mõtet pelta seine
kaunistada nõnda leige
armuavaldusega!
Parem saada talle kiri:
“Kallis Rammy, olen Siiri!”
Ei käi ju poisid vaatamas
tüdrukute peldikus,
kelle südame küll ma
olen täna endal saand.
Ei kujuta küll ette ma,
mida plikad teevad seal.
Ilmselt aega veedavad
ja omavahel suhtlevad.
Uudiseid on ikka seal
päris palju lugeda.
Kes siin istus, kes siin astus,
ukse peal on kirjas vastus.
Tüdrukute seinal aga

Kuressaare Gümnaasium
kool@oesel.edu.ee ja http://www.oesel.ee/kg
Ainekaardid: http://www.oesel.ee/ak
Põhikoolitoimetus Sirje Kereme (sirje@oesel.edu.ee)
Terviseleht Riin Peeters (riin.peeters@mail.ee)
Terviseleht Sirje Metsküll (sirjem@oesel.edu.ee)
Sport Johannes Kaju (johka@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

12. veebruar 2003

Liina Uue nimi vagalt.
Kellele küll andis ta
mööda pikka pasunat,
et peab nõnda tasuma
Koolis kõik ju vinguvad:
“Nõnda palju õppida,
kirjutame nii, mis kole.
Käsi väsind, varsti pole
enam õiget isugi,
kui ei lasta pisutki
käekesel siin puhata”
Aga jõuad vetsu sa,
käsi justkui terveks saand.
Seintele siis ilmuvad,
paljad naised, kiljuvad.
Mõni aegund vana nali
oma arust väga vali
Ei saa aru nendest ma,
kes rulle lahti tõmbavad.
Kas ei ole ikka saand
nad aru, miks on olemas
paberrullid seina peal,
mitte nurgas põrandal.
Ärge arvake, et nad,
õpetajad mõtlevad:
“Oh te vaesed väiksed jõmmid,
justkui kaisukarumõmmid!”
Neilgi silmad kesket nägu,
näevad, pole miskit vigu.
“Jõuad kirjutada küll,
hakka pihta piripill!”
Mehed, naised, poisid, plikad,
mõelge veidi enne ikka,
kus on vaja, kus ei ole
ennast väljendada tore.
Jätkem WC-d selle jaoks,
milleks algselt loodi nad!
Väljavõtteid WC seintelt valis
Jaagup Kallas, 12C klass
Ajalehte toetavad:

AS
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