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Juhtkond tänab
Kehalise kasvatuse ai-

nekomisjoni ja kõiki nen-
de abilisi, kes aitasid kaasa 
Tervisespordipäeva õnnes-
tumisele.

Teated
Lastevanemate üldkoos-
olek kooli aulas kell 18.00:

5. - 9. klasside vanematele 
2. oktoobril.

Avatud söökla kuni kell 
18.00 ja garderoob kuni kell 
21.00.

Õppealajuhatajad

Õpilaste sünnipäevad
Liis Lepik 2A 02.10
Eliise Kõiv 3A 02.10
Anna-Laura Nurmela 5A 02.10
Mihkel Kaesveld 6B 02.10
Toomas Reinväli 7D 02.10
Rity Roomets 7D 02.10
Jürgo Ränk 9B 02.10
Andreas Kalm 1B  03.10
Elisabet Arge 6C 03.10
Sandra Kruuser 9A 04.10
Madis Metshein 9D 04.10
Helen Laes 10A 05.10
Carl Vaher 1A 05.10
Margarita Truuväärt 7C 05.10
Eneli Samlik 8D 05.10
Rivo Rämmal 10E 06.10
Maret Tammik 12C 06.10
Stiven Schultz 5A 06.10
Kertu Saar 6B 06.10
Kaspar Heinsaar 8A 06.10
Kristjan Lember 8D 06.10
Tõnis-Ketri Tasane 2B 07.10
Margot Väli 3A 07.10
Erko Niit 10B 08.10
Herta Aus 8A 08.10
Jan Mägi 9C 08.10
Õpetajate sünnipäevad
Gerta Nurk 02.10*
Monika Ränk 04.10
Reene Kanemägi 05.10*
Tiiu Vöö 06.10
Marianne Baran 07.10
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Hommiku poolt tulevad
päikesekettad õlal,
uued ja uued
toredate nägudega päevad...

 Aleksander Suuman

Õpilasesinduse valimistulemused 

Hääletamisest võttis osa 
490 õpilast ja 9 õpetajat.

Õpilasesinduse valimis-
tulemused:  1. Mario Rauk 
11c 86 häält; 2. Heli Vaher 9b 
70 häält; 3. Juhan Kolk 9a 64 
häält; 4. Helena Pihel 10b 60 
häält; 5. Karmen Riik 10d 52 
häält; 6. Mary Tamsalu 12a 
46 häält; 7. Sandra Raudsepp 
8d 32 häält; 8. Kristi Mets 7a 
31 häält; 9. Kadri-Laura Laid 

7c 25 häält; 10. Kati Niiduvä-
li 11b 13 häält; 11. Elis Kada-
ja 8b 11 häält; 

2003/2004 õpilasesindu-
se liikmed on: Imre Kuusk 
12c, Tiidrek Nurme 11c, Alar 
Arge 11a,  Adam Tamjärv 
9a, Mikk Varjas 9a, Juhan 
Kolk 9a, Mario Rauk 11c, 
Keete Viira 11c, Kristi Hints 
12c, Pille Lodi 11b, Karmen 
Riik 10d, Mary Tamsalu 12a, 

Helena Pihel 10b, Heli Va-
her 9b, Sandra Raudsepp 8d, 
Kristi Mets 7a

Asendusliikmed: Kadri-
Laura Laid 7c, Kati Niiduvä-
li 11b, Elis Kadaja 8b

Õpilasesinduse koosole-
kud toimuvad igal kolma-
päeval kell 15.30 õpilasesin-
duse ruumis.

Inge Jalakas,
huvijuht

Jah Ei

Kas söögivahetunnid on piisava pikkusega?

Õpilaste hulgas on probleemiks, et söömiseks ei jää päe-
va jooksul aega. Et uurida tegelikku olukorda, palume teil 
täita juuresolev küsimustik. Juhtkond on valmis lahendu-
seks muutma vahetunde pikemaks, päev pikeneks 10 minu-
ti võrra. Küsitluse viib läbi klassijuhataja.

Kas te jõuate koolipäeva 
jooksul süüa?

Tööd alustas Kuressaare linna koolide sotsiaaltöötaja
Sotsiaaltöötaja peamiseks 

tööülesandeks on tegelemine 
õpilastega, kellel on tekkinud 
probleeme koolikohustuse täit-
misega ning aidata kasvatus-
raskustes peresid.

Probleemile parima lahen-
duse või lahenduste leidmiseks 

teen koostööd lastekaitsega, 
õpetajatega, õppealajuhatajaga, 
koolipsühholoogiga, lastevane-
matega.

Sotsiaaltöötaja viibib Kures-
saare Gümnaasiumis igal es-
maspäeval kl. 9.00 - 14.00,  ka-
binetis 410.

Kontakttelefon 056 985 
022 ja 045 33 528 (Kuressaa-
re Linna Päevakeskus), e-
mail kai@oesel.edu.ee ja 
kaie@pylades.ee.

Kai Saar, Kuressaare linna 
koolide sotsiaaltöötaja
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Garderoobikappide oma-
nukud!

Meeldetuletuseks kappi-
de omanikele, et kapi num-
ber koos õpilase nime ja 
klassiga tuleb anda Õpilas-
esindusele. 3. oktoober on 
viimane tähtaeg. Ka ukseta 
kappide omanikud peavad 
end kirja panema. Katkised 
kapid remonditakse. Oma-
niketa kapid lähevad müüki.

Imre Kuusk,
ÕE esimees

Õpetajate päev

3. oktoobril on meie koo-
lis õpetajate päev. See on 
päev, mil õpetajad saavad 
teist kõigist väheke puhata 
ja kogu võim koolis kuulub 
abituuriumile. Läbi aastate 
on kujunenud traditsiooniks 
see päev mingile kindlale 
stiilile allutada.

Sedakorda ootame teid 
kooli militaarstiilis. See tä-
hendab seda, et õpilased 1.-
11. klassini kannavad laigu-
lisi sõjaväe rõivaid ja/või 
kotte, mütse, rätikuid, tank-
saapaid. NB: Relvad koju jät-
ta! Abiturientidest õpetajate 
infovahetund toimub 2. ok-
toobril kell 15.00.

Võimu üleandmine toi-
mub 2. oktoobril kell 14.45 
kooli aulas.

Päeva kava:

Kell 8.00 5.–11. kl. õpilas-
te aktus aulas. Kell 8.20 1.–4. 
kl. õpilaste aktus aulas. Õpe-
tajad kogunevad kell 11.45 
Kuressaare Kultuurikesku-
se ette. 13.00 -  õpetajate ak-
tus Divas.

Kõik tunnid toimuvad ja 
nendest osavõtmine on tei-
le sama kohustuslik kui iga-
päev.

Mary Tamsalu,
abituuriumi nimel

Teated Kokkuvõte tuletõrjeõppusest
Vaatlejad: Saaremaa Pääs-
teteenistus. Algas kell 11.10, 
teisipäeval, 23. 09. 2003

Kuna seekord teadis  õp-
pusest vaid kooli juhtkond, 
siis olime valmis igasugu oo-
tamatusteks. Koolis oli 1300 
õpilast ja 150 töötajat. Kohe 
peale häiret hakkasid inime-
sed hoonest evakueeruma. 
Selles abistasid neid  turva-
töötajad.

Viie minuti pärast saa-
busid tuletõrjeautod ja natu-
kene hiljem ka kiirabi.

7 min. 16 sek pärast olid 
algklassid staadionile rivis-
tatud, üle loetud ja  algklassi-
de õpetaja Ülle Jasmini poolt 
haldusdirektorile ette kantud.

Põhikooli osas raportee-
risid 9 min.12 sek. pärast di-
rektori asetäitja õppetöö 
korralduse alal Pilvi Karu. 
10.min.25 sek. pärast õppea-
lajuhataja Anu Saabas ja güm-
naasiumi osas õppealajuhata-
ja  Maidu Varik. Seega toimus 
kogu evakuatsioon koos loen-
dusega 10 min. 25 sek. mida 

päästeteenistuse poolt loetak-
se nii suure kooli puhul väga 
heaks näitajaks. Kuna meile 
tuleb  igal aastal üle saja uue 
õpilase , samuti uusi õpeta-
jaid, tuleb nad varakult kurs-
si  viia meie majaga, eriti aga 
sellega, kuidas tegutseda ohu 
korral. Õpilased ja töötajad 
peavad teadma, et neid ei jä-
eta  õnnetuse korral üksi, alati 
on neid valmis abistama  Saa-
remaa Päästeteenistus, samu-
ti Securitase turvatöötajad. 
Peaasi on ka praktikas teada, 
kuidas ohu korral toimida! 

Õppusesse suhtuti täie tõ-
sidusega ja see oli hea!

Mida võiks teha paremini:

Hoonest väljumisel maja 
otsas oleva tuletõrje evakuat-
sioonitrepi kaudu tekkisid  
ummikud, oleks vaja kiiresti 
ümber orienteeruda ja välju-
da mujalt.

Hoonest viimastena lah-
kunud inimesed peavad sul-
gema ruumide uksed, kind-
lasti aga tuletõrjeuksed, mis 

takistaksid tule leviku teistes-
se ruumidesse.

Peale evakuatsiooni tu-
leks blokeerida kõik maja sis-
sepääsud, et keegi kogemata 
põlevasse majja ei läheks.

Rivistumine spordivälja-
kul peaks toimuma mingis  
kindlas järjekorras, näiteks al-
gklassid, siis põhikool ja güm-
naasium - see võimaldaks õpi-
lasi kiiremini loendada.

Kindlasti tuleb  ühe järg-
neval õppusel harjutada, kui-
das toimida siis, kui häire an-
takse vahetunni ajal. Ütlen 
juba varakult ette, et siis väl-
juvad kõik hoonest, rivistu-
vad spordiväljakule klasside 
kaupa, õpilaste loenduse tee-
vad ja kannavad ette aga klas-
sijuhatajad, nende puudumi-
sel asendajad. Kui me kõik 
teame, mida teha ohu korral, 
siis ei saa ka meiega midagi 
halba juhtuda.

Raske õppusel, kerge la-
hingus!

Heimar Põld,
haldusdirektor

Klassijuhatajad ühisel nõul ja jõul
Kui 10. klassid oma klassi-

juhatajatega augustis Võhmal 
laagri korraldasid, siis peale 
esimest suurt õpetajate oma-
vahelist nõupidamise mara-
toni jõuti otsusele: teeme oma 
kokkusaamised regulaarse-
teks. Koolipäevade sagin an-
nab pikemaks aruteluks vähe 
võimalusi ja nii me siis otsus-
tasime, et teeme seda mõnel 
õhtupoolikul.

Reedel, 26. septembril sai-
megi kokku õp. Mai Ranna 
juures. Seekordne nõupida-
mine oli üle 3 tunni pikk. To-
re on see, et meie hulgas on 
just äsja oma lõpuklassi teele 
saatnud klassijuhatajad, kel-
le nõuanded kuluvad marjaks 

ära teistelegi. Esimese nõupi-
damise tulemuseks oli moo-
dustada lennunõukogu, kuhu 
kuuluvad 5 klassi klassijuha-
tajad, klassivanemad ja igast 
klassist valitud 1 lapsevanem. 
II perioodil on lennunõukogu 
esimene kokkusaamine, kus 
siis kavandatavad suunad ja 
tegemised saab paika panna.

Teiseks tähtsamaks vastu-
võetud otsuseks oli ühised, 1 
kord kuus läbiviidavad klas-
sijuhatajatunnid. Selleko-
hased plaanid on nüüd keva-
deni paigas ja klassijuhatajad, 
kes millist tundi organiseeri-
vad, samuti.

Septembrikuine klassiju-
hatajatund andis kümnendi-

kele täpse ülevaate õpikor-
raldusest ja kõigest, kõigest, 
mis meie uusi õpilasi ees oo-
tab. Selle tunni viisid läbi koo-
li direktor T. Takkis ja õp-
pealajuhataja M. Varik. Ok-
toobris on teemaks turvali-
sus ja see tund toimub ma-
jast väljas.

Me  ei piirdu ainult oma-
vaheliste kokkusaamistega, 
vaid tahame kaasa haarata 
ka aineõpetajaid ja gümnaa-
siumiosa teisi klassijuhata-
jaid. Oleme kindlad, et meie 
ühised tegemised toovad ka-
su meie õpilastele, nende va-
nematele ja kogu koolile.

Ellen Kask,
10. kl. klassijuhatajate nimelTegevust alustab Kures-

saare Gümnaasiumi näi-
testuudio!

Oodatud on kõik 10. - 12. 
klasside õpilased. Juhenda-
jaks Lii Pihl.

Esimene kokkusaami-
ne toimub teisipäeval, 7. ok-
toobril kell 17.00 Raekojas! 
Eelregistreerimine kooli hu-
vijuhi juures!

Inge Jalakas,
huvijuht

Koolituskeskus Osilia koolitused oktoobrikuus
• 1.-3.10 Koolipedagoogika (jät-
kukursus)
• Alates 01.10 Personalijuhtimi-
ne asutuses (32 t)
• Alates 01.10 Inglise keel  alga-
jatele (40 t)
• Alates 02.10 Soome keel alga-
jatele (40 t)
• Alates 06.10 Saksa keel alga-
jatele (40 t)

• Alates 06.10 Arvutikasutaja  
AO3 ja AO4 kursus (50 t) 
• Alates 07.10 Rootsi keel  alga-
jatele (40 t)
• 18.10 Toiduhügieeni algkur-
sus (8 t)
• 23.-25.10 Koolikorraldu-
se (mentorite haru) kutsema-
gistriõpe (jätkukoolitus)
• 27.10 Keskkonnaõpetuse õp-

pepäev 3.-4.kl õpetajatele (5 t)
• 29.-30.10 Lugemine ja kirjuta-
mine… (jätkukoolitus)

Info ja reg tel 045 56 
576, 05 22 44 99, e-post: 
osilia@oesel.edu.ee. Meeldivate 
kohtumisteni meie koolitustel!

Maie Meius,
Osilia juhataja
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Õpetajate päeva eri algklassidelt
Õpetajad võiksid olla naeratavad ja puhta südamega! Denis Losnikov, 3B klass.

Millised on õpetajad?
Õpetajad on targad.
Õpetajad on korralikud.
Õpetajad on ilusad.
Õpetajad on sõbralikud.
Õpetajad on viisakad.
Õpetajad on pikad.
Õpetajad on rõõmsad.
Õpetajad on ägedad.
Õpetajad on toredad.

Hea õpetaja…

… on lahke ja tore.
… aitab õpilasi.
… täidab oma lubadusi.
… ei riidle palju (vahel on va-
ja).
… ei karju.
… õpetab lapsi viite peale.
… õpetab hästi.
… ei pane halbu hindeid (kah-
tesid).
… paneb häid hindeid (ainult 
neljasid ja viitesid).
… on lastega hea.
… kiidab last tihti.
… ei ole kurja näoga.
… ei käsuta kogu aeg.
…annab vahel kommi.
… on kena inimene.

Hea õpilane…

… õpib hästi.
… kuulab sõna.
… on tähelepanelik ja tubli.
… saab häid hindeid.
… ei löö teist ega kakle.
… ei riku klassi reegleid.
… on teistega sõbralik ja hea.
… ei ütle teistele halvasti.
… kuulab õpetajat.
… ei kisa klassis ega jookse va-
hetunnis.
… oskab tunnis olla.
… on viisakas, ei ropenda.
… ei mängi tunni ajal pliiatsi-
tega.
… ei tee rumalusi ega sodi asju.

Nii arvasid
2A klassi lapsed

Mis on õpetaja töös tore-
dat?

¬ Õpetaja saab laste  
töid kontrollida. Joosep 

¬ Saab lapsi küsida ja 
neid õpetada. Getter

¬ Õpetaja töö on tore, 
sest ta on kogu aeg koos las-
tega. Juulia

¬ Õpetaja saab hinnata 
laste töid. Helena

¬ Saab hindeid pan-
na, tahvlile kirjutada, lap-
si õpetada ja õppimist an-
da. Age

¬ Õpetaja saab teisi iga 
päev õpetada ja ta ei pea iga 
päev päris hommikust õhtu-
ni tööl olema.  Enel

¬ Ta saab enda üle uh-
kust tunda, et saab lastele 
kõiki asju õpetada. Lapsed 
teevad tema elu põneva-
maks. Kristiine

Mis teeb õpetaja töö ras-
keks?

¬ Õpetaja töö teeb ras-
keks see, kui ta räägib juba 
mitu nädalat ühte ja sedasa-
ma asja, aga lapsed ei saa sel-
lest ikkagi aru. Liselle

¬ Õpetaja töös on raske 
see, et ta peab kogu aeg neid 
lapsi keelama, kes tundi se-
gavad.  Klair

¬ Õpetaja töö teeb ras-
keks see, et lapsed vahel ju-
tustavad. Või siis teevad teis-
tele haiget. Sandra

¬ Õpetaja töö teeb ras-
keks see, et peab kõigi õpi-
laste tööd ära kontrollima. 
Age

¬ Õpetaja töös on ras-
ke vahetunni kisa ja kära.  
Maris

¬ Raske on see, kui mõ-
ni laps ei saa aru ja ta peab 
selle uuesti üle kordama. Ja 
iga päev peab vara tõusma. 
Kristi Sink

¬ Ta peab nii palju tead-
ma ja töid parandama.  Kaisa

¬ Vahest on õpetaja töö 
raske, sest mõned lapsed 
räägivad liiga palju.  Denis

¬ Õpetaja töö teeb ras-
keks õpetamine ja lastele 
rääkimine.  Martin

¬ Õpetaja töö teeb ras-
keks see, et mõnikord on las-
tel kodune töö tegemata ja 
lapsed ei kuula tunnis tähe-
lepanelikult.  Kristiine

Oma arvamust
avaldasid 3B klassi

lapsed

Kui mina oleksin koolis õpetaja…
…siis ma õpetaksin lapsed 

targaks ja tubliks. Tahaksin, et 
nad õpiks viitele. Kertu Laasma, 
Grete Paia, Liis Lepik

…siis ma töötaksin hästi. 
Ma teeksin nii, et lastel oleks 
hea koolis käia ja nad ei peaks 
koduseid töid tegema. Ma teek-
sin veel sellise tunni, et me uu-
riksime loomi- lapsed võiksid 
loomi kooli kaasa tuua. Birgit 
Verbitski

…siis tahaksin olla mate-
maatika õpetaja. Teeksin laste-
le huvitavaid ülesandeid, olek-
sin hea õpetaja. Ma tahaksin, 
et lapsed oleksid ka head. Ka-
ti Vahter

…siis ma annaksin eesti 
keelt, kunsti- ja tööõpetust. Iga 
päev oleks 4 tundi, matemaati-
kat oleks ainult kord nädalas ja 
vahetunnid oleksid pool tundi 

pikad. Kelly Talvistu
…siis tahaksin oma klassi 

ainult tüdrukuid. Poisid müra-
vad kogu aeg ja teevad mõni-
kord üksteisele haiget. Tüdru-
kud on tublid ega sega tunnis. 
Brenda Rauniste

…siis ma oleksin rõõmus. 
Saaksin sõbraks paljude laste-
ga. Ma tahangi suureks saades 
saada õpetajaks. Jane Kaju

…siis ma õpetaks kõik hästi 
targaks. Vahel paneksin märku-
se ka, kui keegi tunnis jutustab. 
Merily Sepp

…siis ma annaksin kodus 
vähe õppida, Ma oleksin kurb, 
kui mõni laps kahe saab. Riin 
Nõukas

…siis ma ei paneks kunagi 
kolmesid ega kahtesid. Ma an-
naksin kehalise kasvatuse tun-
di ja mängiks iga tund jalgpal-

li. Vahur Varris
…siis ma oleksin hästi hea 

õpetaja. Õpetaksin lapsi luge-
ma ja kirjutama Oleksin hea ja 
paneksin häid hindeid.  Minni 
Meisterson

Kui ma oleksin kooli 
direktor…

…siis ma täidaksin oma ko-
hustusi ja annaksin õpetajatele 
palka.  Kaur Hiet

…siis teeksin kõik koolis 
korda, et kõikidel oleks hea ol-
la.  Georg Arnold

… siis ma laseksin kõik lap-
sed kooli ja käsiksin kokkadel 
häid toite teha. Tony Sinipea

… siis saaksin aktustel rää-
kida.  Sander Umal

Unistasid
2A klassi õpilased

Õpetaja Eve Sepp.
Joonistas Kersti Sepp, 4A klass

Õpetajad õpetavad hästi.
Õpetajad on ranged.
Õpetajad on head.
Õpetajad on lahedad.
Õpetajad on hoolsad.
Õpetajad on lahked.
Õpetajad on normaalsed.

Oma mõtted panid õpetajatest 
kirja 4A klassi õpilased
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Milline Sa oled, minu õpetaja?
Meie kool

Meil on tore kool. Siin on 
väga ilus söökla ja toidud on 
väga maitsvad. Meil on hea 
õpetaja, kes tahab, et me häs-
ti õpiksime ja targaks saaksi-
me. Meile ei meeldi, et mõ-
nikord tülisid tuleb. Veel ei 
meeldi meile haige olla, sest 
siis peame pärast palju õp-
pima. 

Kadrin Hallik, Silver Ringvee, 
Tõnis- Ketri Tasane,

2B klass

Meie õpetaja
Meie õpetaja on lahe, 
Mõni laps saab vahel kahe.
Mõni laps kodus ei õpi, 
siis on halb tuju meie õpsil.

Kui lapsed on head,
siis õpetaja silitab pead.
Kui õpetaja paneb viie plussi,
siis peab laps suure lusti.

Linda Lapp ja Laura Laaster, 
4A klass

Minu õpetaja
Minu õpetaja on Ka-

ti Haamer. Ta on lahke. 
Tänu talle saan palju tarkusi 
teada. Minu õpetaja on ilus, 
ta meeldib mulle. Tal on lok-
kis juuksed ja ta on natuke 
minu vanaema moodi. Mul 
on hea meel, et sain omale 
just tema õpetajaks.

Anli Luup,
2B klass

Milline oleks kool õpe-
tajateta? Mida me küll seal 

teeksime? Ma olen 
sageli mõelnud, et 
ema ja õpetaja on 
väga sarnased. Koo-
lis on õpetaja ala-
ti toeks, aitab ras-
kustest ja muredest 
üle saada. Turvaline 
on olla koolis, meil 
on seal oma õpeta-
ja nagu kodus ema. 
Mõlemad jagavad 
tarkust ja annavad 
head nõu, et meil 
oleks lihtsam elus 
hakkama saada. 

Aitäh teile, minu 
õpetajad!

Heelika Aavik,
2B klass

Ma kirjutan oma klassi-
juhatajast. Ta on väga tore 
ja rahulik õpetaja. Ta riidleb 
väga harva. Tänu temale ta-
han ma meeleldi kooli tulla. 
Isegi kõige raskemad asjad 
oskab ta arusaadavaks teha. 
Suureks kasvades tahan ka 
mina õpetajaks saada. Sel-
liseks nagu minu klassiju-
hataja. 

Diana Ränk,
4B klass

Õpetajatest meeldib mul-
le kõige rohkem oma klas-
sijuhataja Raina Rääp. Ta 
oli minu õpetajaks juba AB- 
koolis. Sellepärast oli ka esi-
messe klassi tulles juba hea 
ja julge tunne- ees oli tut-
tav õpetaja. Ta on hea huu-

morimeelega, sõbra-
lik, lahke ja mõistev. 
Tundides püüab ta 
väga arusaadavalt 
rääkida, et kellelgi 
ei oleks raskusi õp-
pimisel. 

Tema käest võib 
alati küsida, kui mi-
dagi jääb arusaama-
tuks. Õpetaja oskab 
väga ilusasti jooni-
stada ja tal on ka vä-
ga ilus käekiri. Mul-
le väga meeldib, kui 
õpetaja meile va-
heaegade puhul pä-
evikusse kirjutab 
ja kleepse kleebib. 

Mis koolis meeldib?
¬ Õppimine ja õpetaja. 

Helina, Trevor, Tomek
¬ Sõbrad Santa-Lotta ja 

Johan.  Liina
¬ Meie kool, uued 

sõbrad ja õppimine.  Joanna, 
Mirjam

¬ Õpetajad Merle ja Lai-
ne.  Santa- Lotta

¬ 1. september, kui meil 
tähtis päev oli ja tuletõrjeõp-
pus.  Sissel- Maria

¬ Mängimine ja head 
sõbrad.  Annaliis

¬ Vahetund ja Merle.  
Kärt, Alari

¬ Kehaline kasvatus ja 
vahetund. Ralf, Mait

¬ KG. Martin, Morten
¬ Sõber Kärt.  Loretta
¬ Sport ja joonistami-

ne. Mihkel
¬ Korrapidajaks olemi-

ne ja õpetaja.  Liisel

Nii arvasid
1B klassi õpilased.

Mis koolis meeldib?
¬ Õpetaja on hea. Karina
¬ Õppida meeldib. Kar-

li, Karl- Martin, Reimo, San-
der, Renali, Kristo A., Ergo

¬ Targaks saada. Johan-
na, Henri, Krislin, Alari

¬ Õpetajad meeldivad.  
Birgit, Heli- Ly

¬ Õpetaja ja meie klass.  
Karmen

¬ Vahetundj a õppimi-
ne.  Kristjan, Tristan 

¬ Ujumine ja söökla.  
Kristo K.

¬ Aabitsa töövihik meel-
dib.  Raimo

¬ Ujula ja targaks saa-
da.  Carl

Nii arvasid
1A klassi lapsed.

Mis koolis ei meeldi?
¬ need poisid, kes pek-

savad.
¬ tulekahju
¬ kõik karjuvad
¬ käsi pesta
¬ jalaga peksmine
¬ rumalused ja rusikad
¬ kiusamine
¬ tööõpetus

Selline on
1A klassi laste arvamus.

Mis meeldib,

mis ei meeldi

Kahju ainult, et oleme juba 
neljandas klassis ja järgmisel 
aastal tulevad meile uued 
õpetajad.

Mari- Liis Sepp,
4B klass

Meie koolis on palju to-
redaid õpetajaid, aga mi-
nu lemmikõpetajaks on 
Marianne Baran. Ta annab 
meile ujumise ja kehalise 
kasvatuse tunde. Need tun-
nid on alati väga lahedad. 
Tänu toredatele õpetajatele 
on meie koolis vahva käia. 

Kadri Kula,
4B klass

Meie tööõpetuse õpetaja 
on Heldur Hurt. Ta on va-
nem mees ja õpetab meile 
puutööd. Tal on palju hu-
vitavaid tööriistu, kapitäis 
viile ja palju muud. Ta on 
hea õpetaja, minu meelest 
õpetab ta meid hästi. Meile 
meeldib see tund. 

Erik Loodus, Risto Kaljuste,
4B klass

Minu muusikaõpeta-
ja nimi on Helle Rand. Ta 
on keskmist kasvu ja rõõm-
sameelne inimene. Ta õpe-
tab mind juba neljandat aas-
tat. Ta laulab hästi ja mängib 
klaverit. Ta õpetab meid 
laulma ja nooti tundma. Te-
ma tunnis saab ka vahel nal-
ja. Mulle meeldib muusika 
tund. 

Markus Mäemets,
4B klass

Õpetaja Inga Engso.
Joonistas Linda Lapp, 4A klass
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Teated
6.-10. oktoobrini toimub 
Kuressaare Gümnaasiu-
mis loodusteaduste aine-
nädal

6. oktoober
Näituse avamine. Seoses 

sellega palume klassidel val-
mistada igapäevastest jäät-
metest tehtud taies ja ühte 
keskkonnaprobleemi kajas-
tav plakat.

NB! Plakatile kindlasti 
märkida ka viited info alli-
katele! Mõlemad tuua ruumi 
104 kuni 3. oktoobrini.
7. oktoober

10.45 ruumis 225 keemia 
protsentülesannete lahen-
damise võistlus 9.-12. klas-
sidele.
8. oktoober

Teateviktoriin kiirete-
le ja taibukatele (8-liikmeli-
ne võistkond). Kell 14.45 5.-
9. klassid, kell 15.45 10.-12. 
klassid.
9. oktoober

Loodusviktoriin kell 
15.00 aulas 5.-12. klassidele 
(3-liikmeline võistkond).
10. oktoober

Parimate autasustamine  
kell 10.45 aulas.

Täpsem info ürituste 
kohta ilmub seinal.
Küsimus lastevanematele.

Mis on igaüheõigus? Mi-
da öeldakse selles õiguses 
looduse risustamise kohta? 
Tegu on eetiliste tõekspida-
mistega, mida on austanud 
juba meie esiisad ja mis tu-
ginevad nii tavadele kui 
seadustele.

Vastused palume tuua 
ruumi 104.

Gerta Nurk,
loodusteaduste a/k nimel

Taimeseade konkursi tulemused
Nr. Klass Osavõtjad Kimp (p.) Koht Seade (p.) Koht Punkte

kokku
Lõpp-
koht

1. 1A Karmen Tamsalu, Renali 
Kurgpõld 4 1. – 4. Ei osalenud - 4 1. – 4.

2. 1B Sissel-Maria Mägi, Annaliis 
Lehto 2 5. – 6. Ei osalenud - 2 5. – 6.

3. 2A Minni Meisterson 5 1. – 4. Ei osalenud - 5 1. – 4.
4. 2B Kadri Laum, Kevin Saar 1 7. – 8. Ei osalenud - 1 7. – 8
5. 3A Grete Püvi, Hanna-Liisa Luik 1 7. – 8. Ei osalenud - 1 7. – 8.

6. 3B Heidi Tiik, Liselle Õunpuu, 
Gristi Adrat, Helena Pihlas 4 1. – 4. Ei osalenud - 4 1. – 4.

7. 4A Merilin Nõgu, Laura Laaster 4 1. – 4. Ei osalenud - 4 1. – 4.
8. 4B Loore Paist, Livia Matt 2 5. – 6. Ei osalenud - 2 5. – 6.
9. 5A 1 7. – 10. 2 4. – 7. 3 7. – 9.

10. 5B Imbi Võrel, Sigrid Sünd 4 1. 2 4. – 7. 6 1. – 3.

11. 5C Mariina Kakkum, Kristiina 
Kiil 2 4. – 6. 2 4. – 7. 4 5. – 6.

12. 6A Siim Kivi (maskid), Karoliina 
Noor, Birgit Koppel (kimp) 1 7. – 10. 5 1. 6 1. – 3.

13. 6B
Angela Mägi, Sandra Tiitson, 
Tiina Seppel, Kristiina Purga, 
Kristel Koost

2 4. – 6. 1 8. – 10. 3 7. – 9.

14. 6C 3 2. – 3. 1 8. – 10. 4 5. – 6.

15. 7A Kristel Väin, Katry Reinart, 
Kristi Mets 2 4. – 6. 3 2. – 3. 5 4.

16. 7B Karoliine Kask, Maris Tustit 3 2. – 3. 3 2. – 3. 6 1. – 3.

17. 7C Kadri-Laura Laid, Anita 
Toomsalu 1 7. – 10. 1 8. – 10. 2 10.

18. 7D Kristiina Lazarova, Pille Alasi 1 7. – 10. 2 4. – 7. 3 7. – 9.
19. 8A Kateriin Pani, Liis Poopuu 1 4. – 6. 2 3. – 4. 3 3. – 5.
20. 8B Kerli Koovisk, Maarja Viidik 5 1. 4 1. – 2. 9 1.
21. 9A Liisa, Keit, Maarja, Kristjan 2 3. 1 5. – 6. 3 3. – 5.

22. 9B Maria Koppel, Gätriin 
Kilumets 4 2. 4 1. – 2. 8 2.

23. 9C Liis Ella, Merlily Niit 1 4. – 6. 1 5. – 6. 2 6.
24. 9D Jana Sai, Ethel Kapsta 1 4. – 6. 2 3. – 4. 3 3. – 5.

25. 10A
Geidi Vaan, Reela Toomsalu, 
Berit Roi, Tuuli Käiro, 
Maiken Mändla, Epp Lipu

1 6. – 9. 2 3. – 4. 3 6. – 7.

26. 10B 1 6. – 9. 1 5. – 7. 2 8.
27. 10C Liisi, Madli 1 6. – 9. 4 1. – 2. 5 2. – 3.
28. 10D Kadrit Kessel, Merje Adrat 3 3. – 4. 1 5. – 7. 4 4. – 5.
29. 10E Eva Reis Maria Reis 2 5. 1 5. – 7. 3 6. – 7.
30. 11A Airi Raamat, 1 6. – 9. Ei osalenud - 1 9.

31. 11B Piret Hiie (kimp), Kati 
Niiduväli (maskid) 3 1. 2 3. – 4. 5 2. – 3.

32. 11C Kerttu Ellermaa, Ivi Pajusaar 3 3. – 4. 4 1. – 2. 7 1.
33. 12C Piret Puppart 4 2. Ei osalenud - 4 4. – 5.

Algklasside parimad tai-
meseadjad olid: Minni Meis-
terson 2A, Heidi Tiik, Liselle 
Õunpuu, Gristi Adrat ja He-
lena Pihlas 3B, Karmen Tam-
salu ja Renali Kurgpõld 1A 
ning Merilin Nõgu ja Laura 
Laaster 4A.

“Kimp lemmiknäitlejale”:

5. – 7. klasside parimad 
olid Imbi Võrel ja Sigrid 
Sünd 5B. 8. – 9. klasside pa-

rimad olid Kerli Koovisk ja 
Maarja Viidik 8B. 10. – 12. 
klasside parim oli Piret Hiie 
11B.

Seade “maskid”:

5. – 7. klasside parim oli 
Siim Kivi 6A. 8. – 9. klassi-
de parimad olid Kerli Koo-
visk ja Maarja Viidik 8B ning 
Maria Koppel ja Gätriin Ki-
lumets 9B. 10. – 12. klassi-
de parimad olid Liisi Liiv ja 

Madli Pihel 10C ning Kerttu 
Ellermaa ja Ivi Pajusaar 11C.

Maakondlikule taime-
seade konkursile pääsesid 
edasi 1. – 6. klasside va-
nuserühma Minni Meister-
son 2A ja Siim Kivi 6A ning 
Kerttu Ellermaa 11C ja Piret 
Hiie 11B.

Inge Jalakas,
huvijuht

Lühikokkuvõte taimeseade konkursi tulemustest Kiribati on tilluke saareriik 
Polüneesias Vaikses oo-
keanis.

Alates sellest aastast tä-
histab “Kiribati” ka KG loo-
dusainete nädalal toimuvat 
arvutimängu riikidest. Järg-
misel nädalal aset leidvast 
mängust on oodatud osa võt-
ma 7-12ndad klassid. Selleks 
on soovitav harjutada män-
gu juba varem interneti aad-
ressil www.ilike2learn.com.

Mis see Kiribati oligi?
Tanel Tabur,

maadeavastaja
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“Seiklusjutte maalt ja merelt”

10B klass teatrimajas
23. septembril veetis 

meie klass paar hubast tun-
di Kuressaare Linnateatris. 
Sinises saalis sõime kringlit 
ja tähistasime suviseid sün-
nipäevi, sünnipäevalastele 
esinesid Erko ja Helena.

Seejärel kohtusime teat-
ridirektor Kutt Kommeliga, 
kes tutvustas meile teatri-
maja ajalugu ning tegi mei-
le ekskursiooni nendesse 
paikadesse teatris, mis tava-
liselt publiku jaoks suletuks 
jäävad.

Jane Vogt,
10B klass

Võimlemisklubi Flex võtab 
vastu 1. klassi tütarlapsi 
iluvõimlemise rühma.

Treeningud toimuvad 
alates 3. oktoobrist es-
maspäeviti ja reedeti kell 
17 Neomobile spordisaa-
lis (Pihtla tee 20). Treener 
Tiina Käen.

Tiina Käen

Tulge  T.O.R.E.-sse!
Ringi eesmärk on:
• Koostöö ja ühisvas-

tutus – turvaline ja mõnus 
kool, enda eest vastutamine.

• Paremad inimsuhted 
– mida igaüks saab õppida, 
kaaslastele õpetada, vahvalt 
üheskoos harjutada.

• Usk lahenduste võima-
likkusesse – üksteise aitami-
ne, toetamine väikestes mu-
redes, suurte probleemide 
ennetamine, oma elu ja ühis-
te asjade mõjutamine.

 Kui te tahate, et kõigil 
oleks KG-s tore olla, olete 
oodatud! Korraldame koos 
üritusi, koolitusi, konkursse, 
ümarlaudu jms.

Huvilistel tulla 2. ok-
toobril kell 10.45 psühholoo-
gi ruumi 410A.

Kaja Puck,
T.O.R.E. ringi juhendaja

Teated

Lühidalt

*1. 20 000 ljööd vee all: [romaan] 
Jules Verne; 
*2. Aarete saar: [seiklusromaan] 
Robert Louis Stevenson; 
*3. Amfiibinimene; Maailmava-
litseja: [jutustused] A. Beljajev; 
4. Andromeeda udukogu: ro-
maan Ivan Antonovitš Jefre-
mov; 
5. Batu-khaan: [jutustus] V. Jan; 
*6. Egeri tähed: [romaan] Géza 
G´ardonyi; 
7. Eršoti kraater: fantastiline ro-
maan Vjatšeslav Palman; 
*8. Hirvekütt, ehk, Esimene sõja-
rada: [romaan] James Fenimore 
Cooper; 
9. Insener Garini hüperboloid; 
Aeliita: teaduslik fantastilised 
romaanid A. Tolstoi; 
*10. Ivanhoe: [romaan] Walter 
Scott; [tõlkinud A. Hansen; 
11. Jäljed lumel: [jutustus] Geor-
gi Mihhailovitš Brjantsev; 
*12. Kadunud maailm; Maracoti 
sügavik: [jutustused] Arthur Co-
nan Doyle;
13. Kahe ookeani saladus: 
[teaduslik-fantastiline romaan] 
G. B. Adamov; 
*14. Kaks kaptenit: [romaan] Ve-
niamin Kaverin; 
15. Kakskümmend aastat hiljem: 
[romaan] Alexandre Dumas; 
16. Kapten Granti lapsed: ro-
maan Jules Verne; 
*17. Kapten Hatterase seiklused 
Jules Verne; 
18. Kesk-Aasia avarustes: aare-
teotsija märkmed V. Obrutšev; 
*19. Kolm musketäri: [romaan] 
Alexandre Dumas; 

*20. Kuningas Saalomoni kae-
vandused; Seeba kuninganna 
sõrmus: H. R. Haggard; 
21. Kuunar “Kolumbus”: [jutus-
tus] Nikolai Petrovitš Trublaini; 
22. Ma olin Timbuktus: Werner 
Legere; 
23. Maadeuurija ning meresõit-
ja kaptenleitnant Golovnini elu 
ja ebatavalisedseiklused: R. Fra-
erman; 
*24. Must nool: [romaan] [inglise 
keelest] tõlkinud Ülo Tambek; 
*25. Nils Holgerssoni imelik reis 
läbi Rootsi: romaan Selma La-
gerlöf; 
26. Oikumeeni äärel: [jutustus] 
Ivan Jefremov; 
*27. P´al-tänava poisid: [romaan] 
F. Moln´ar; 
28. Pantrikuru vangid: [jutustus] 
Vahtang Ananjan; 
*29. Peata ratsanik: kummali-
ne lugu Texasest Thomas May-
ne Reid; 
*30. Perekonnata: [jutustus] Hec-
tor Malot; 
31. Polaarunistus: [teaduslik-
fantastiline romaan] Aleksandr 
Petrovitš Kazantsev; 
32. Preeria: [romaan] James Fe-
nimore Cooper 
*33. Prints ja kerjus Mark 
Twain; 
34. Purpurpunaste pilvede maa: 
Arkadi ja Boriss Strugatski; 
*35. Pärija Kalkutast: [romaan] 
V. P. Vassilevski, R. A. Stilmark; 
36. Raevuka oja org: [jutustus] 
Benno Voelkner; 
37. Rob Roy: romaan Walter 
Scott; 

38. Saladuslik saar: [romaan] Ju-
les Verne; 
39. Salajane jõud: [jutustus] Karl 
Reiche; 
40. Sannikovi maa: [romaan] 
Vladimir Obrutšev; 
*41. Sinine lind Irokeeside kasu-
poeg: [jutustus] Anna Jürgen; 
42. Tarantel: [jutustus] Herman 
Matvejev; 
*43. Tisza kaldal Aleksandr 
Ostapovitš Avdejenko; 
*44. Tom Sawyeri seiklused; 
Huckleberry Finni seiklused:[ju-
tustused] Mark Twain; 
45. Trini: jutustus indiaanla-
sepoisist Ludwig Renn; 
46. Tðingis-khaan: [romaan] 
Vassili Grigorjevitš Jan; 
47. Valgekihv: [jutustus] Jack 
London; 
48. Viieteistkümneaastane kap-
ten Jules Verne; 
*49. Viimane mohikaanlane: ju-
tustus aastast 1757 James Feni-
more Cooper; 
50. Viimase mere poole: Batu-
khaani rada: ajalooline romaan: 
XIII sajand V. Jan; 
*51. Vikont de Bragelonne, ehk, 
Kümme aastat hiljem. romaan 1. 
osa: A. Dumas; 
*52. Vikont de Bragelonne, ehk, 
Kümme aastat hiljem. [romaan] 
kd. :A. Dumas; 
*53. Vikont de Bragelonne, ehk, 
Kümme aastat hiljem. [romaan] 
3. kd. : A. Dumas;

* saadaval KG raamatukogus.

Maren Aaviste,
raamatukogu töötaja

Suur Teatriõhtu 2003
20. 11  19.00 toimub meie 

koolis viiendat korda tra-
ditsiooniks saanud teatri-
pidu - Suur Teatriõhtu.  Te-
atriõhtu idee kasvas välja 
kooliteatri Ubinamoos sünni-
päevapeost, mida  trupp igal 
aastal  teatritegemisega tähis-
tas.  Etenduste tase igal aastal 
tõusnud. Alati on olnud ülla-
tajaid, originaalseid lahendu-
si, vaimukaid rolle. 

Kõike seda ootab publik 

selgi aastal. 
Juhend: Teatritulle astu-

vad kõik 9. – 12. klassid, kel-
le ülesandeks lavaküpseks 
harjutada kuni 10minutiline 
näitemäng. Selle aasta üld-
teemaks on “Elu on seiklus”. 
Etendused peavad olema la-
vastatud sarja “Seiklusjutte 
maalt ja merelt” ilmunud lu-
gude põhjal. Kõik etendused 
peavad tuginema antud sar-
jale, kuid nende tõlgenda-

mine on loomulikult vaba. 
Et Teid varakult teatrimõ-
tetele viia, ilmub alljärgne-
valt kirjanduse loetelu, mille 
hulgast võite just enda klas-
sile sobiva loo valida. Ela-
musterohket ettevalmistus-
perioodi! Muudame siis koos 
seekordse Teatriõhtu pari-
maks! Häid ideid ning origi-
naalseid mõtteid!                                  

Marit Tarkin,
ürituse korraldaja


