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Juhtkond tänab
6A klassi õpilast Helery
Homutov’i eduka esinemise eest üleriigilisel õpilaste
keskkonna-alaste uurimistööde konverentsil, kus tema töö pälvis I koha. Tänu
uurimistöö juhendaja Sirje
Kereme’le!
Õpetaja Laine ja Veiko Lehtot ning kõiki nende
abilisi ja esinejaid KG 25.
juubelile pühendatud Olav
Ehala autoriõhtu korraldamise eest.
Õpetaja Sirje Metskülli ja tema abilisi, kes aitasid kaasa KG esindamisele
Saaremaa Tervisemessil.
Täname õpetajaid Sirje Metsküll’i, Johannes
Kaju’t ja nende abilisi tervistava tervisenädala korraldamise eest.
Õpilasi Karoliine Kask’e
(6b kl.) ja Sigrit Pelska’t (8b
kl.) äramärgitud joonistustööde eest üleriigilisel õpilaste omaloominguvõistlusel ”Euroopa koolis”. Tänu
õpetaja Elle Jurkatam’ile.

Lühidalt
Reedel, 11. aprillil toimus
SÜG-is vendade Liivide luulekonkurss 5.- 12.
klassi õpilastele.
Meie kooli esindasid
põhikoolist 4 ja gümnaasiumist 1 õpilane. Võistlejaid hindas zürii eesotsas
Toomas Lõhmustega. Meie
kooli tuli eripreemia, mille
võitis Keete Viira 10.c (juhendaja Marit Tarkin).
Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja
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Eha Põld
Tambet Kikas

21.04
22.04
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Üleriigilisel uurimistööde konverentsil
10. –11. aprillil 2003 toimus Tallinnas Üleriigiline
õpilaste keskkonnaalaste
uurimistööde konverents.
Saaremaalt oli esindatud
kaks kooli SÜG ja KG kokku viie õpilasega. Konkursilt tõid need kaks Saaremaa
kooli ära kõik kolm esikohta ning ka veel kaks teist
kohta.
Võistlus toimus kolmes
vanuserühmas.
Meie kooli esindas sellel
konkursil Helery Homutov
6a klassist, tema uurimistöö teema oli “Linnusitamaa
elustik”.
Helery töö konkureeris
koos 6., 7. ja 8. klasside õpilaste töödega. Kohapeal tuli
üles panna oma tööd tutvustav stend ning kaitsta selle
ees oma tööd suuliselt, millele järgnes žürii poolt esitatud küsimustele vastamine.
Töö kaitsmisega sai Helery väga hästi hakkama ning
tema uurimistöö hinnati
oma vanusegrupis esimese
koha vääriliseks. Veel omistati Heleryle looduskaitse

Üleriigilisel uurimistööde konverentsil esikoha vääriliseks hinnatud
uurimistöö autor Helery Homutov. Foto: Maidu Varik.

eripreemia, mis määrati talle
väikesaarte probleemide kajastamise eest.
Autasudeks oli kiidukiri,
kaks väärtuslikku raamatut

ning juunikuu teisel poolel
osavõtt 4-päevasest laagrist
Lõuna- Eestis.
Sirje Kereme,
töö juhendaja

Olav Ehala autoriõhtu
Reedel, 11. 04 leidis Kuressaare kultuurikeskuses
aset ainulaadne muusikaüritus nii KG ajaloos kui ka
Saaremaal üldse – toimus
Olav Ehala autoriõhtu.
Helilooja laule esitasid
meie kooli solistid Helena
Pihlas, Keidi Saks, Angelika
Usin, Kristi Kandima, Marvi
Vallaste, Meriliis Varilepp,
Maret Naagel, Keete Viira ja
Tuuli Rand, ansamblid “Milimali”, “Hellena”, 10. kl.
neidude ansambel, neidude
kvartett, põhikooli tütarlastekoor ja segakoor “Ave”.
Ehala
filmimuusikale loodud meeleolukaid

tantsunumbreid esitas KG
showtrupp, laulude ilmestamisel olid kaastegevad Kuressaare Muusikakooli õpetajad Toomas Tang ja Ave
Opp ning meie kooli õpilane Erko Niit, õhtut juhtis Tõnis Kipper.
Kohaletulnuil oli võimalus näha videokatkendeid helilooja poolt helindatud filmidele “Ramsese
vembud”, “Joosep ja Surm”,
“Kontsert porgandipirukale” ja “Nukitsamees”.
Õhtu jooksul sai publik suurepärase pildi Eesti
ühest omanäolisemast heliloojanatuurist - seda nii esi-

tatud laulude kui sisukate
vahejutuajamiste ja meenutuste kaudu, mis olid tulvil
huumorit ja vitaalsust. Muuseas oli huvitav jälgida heliloojat ka oma laule saatmas
ja lõpuks ise solistina üles
astumas. Autoriõhtu kordaminekuks andsid suure panuse muusikaõpetajad Helle Rand, Mai Rand, Laine
Lehto, Veikko Lehto, showtrupi juhendaja Inge Jalakas,
arvutigraafika teostaja Gert
Lutter, kultuurikeskuse kollektiiv ja Tõnis Kipper. Aitäh!
Veikko Lehto,
peakorraldaja
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Teated
Veaparandus!
25. aprillil toimub KG
mini-missi ja -misteri valimised, mitte Saaremaa mini-missi ja -misteri valimised!
Inge Jalakas,
huvijuht

Lühidalt
Tervisenädalal
toimus
kõikidele klassidele tervise- ja spordiviktoriin.
Algklassides võitis I koha 3b, II koha 1a ning III ja
IV kohta jäid jagama 1b ja
4a. 5. - 6. klasside arvestuses sai I koha 6a, II koha 5c
ja III ning IV kohta jäid jagama 6c ja 6b. 7. - 8. klassides sai I koha 8b ja II ning
III kohta jäid jagama 8d ja
7d. Gümnaasiumi arvestuses võitis I koha 10b, II koha 11b ning III koha 12a,b,c
koondvõistkond.
Inge Jalakas,
huvijuht

Tervisenädalal kohtusid
1A klassi lapsed kooli
arsti ja med.õega.
Vesteldi tervisest üldiselt, tervislikust toitumisest, koolilõunast ja sellest,
kui vajalik see on selles
vanuses lastele. Arutleti,
miks mõni laps kasvab kiiremini, miks mõnel on selg
kõver või üks õlg madalamal. Räägiti ka sportimise ja puhkamise vajalikkusest, televiisori vaatamisest
ja arvutimängude mängimisest.
Lapsed teavad nüüd, et
arvuti ja teleri ees võib istuda 1 tund päevas; et puhates peab ka õues olema; et
kõik, mida koolilõunaga
toiduks pakutakse, on kasvamiseks ja õppimiseks vajalik.
Aitäh meie kooli arstitädidele!
Soovime neile palju
rõõmsaid ja terveid lapsi!
1A klassi
õpilased

16. aprill 2003

Kuressaare Gümnaasiumi lennukirjandi
konkurss
K G Lennukirjand on preemia lennu parima kirjandi
kirjutajale. Preemia eesmärgiks on tunnustada ja
hinnata õpilaste loomingut, originaalsust ning
keelelise väljenduse rikkust.
Preemia suurus - 500 EEK.
Lennukirjandi autor kuulutatakse välja abiturientide
lõpuaktusel.
Lennukirjand valitakse
välja abiturientide poolt hindamiskomisjonile esitatud
tööde põhjal (s.h. proovikirjand, eksamitöö mustandi
järgi taastatud lõpukirjand

v. mõni muu viimasel aastal
kirjutatud töö) Hindamiskomisjonile esitavad töö hindamiseks XII klassi emakeele- ja kirjandusõpetajad või
XII klassi õpilased ise hiljemalt 5. maiks.
Komisjonile
esitatakse
anonüümsed märksõnaga
varustatud arvutil vormistatud tööd, autori isikuandmed lisatakse kinnises ümbrikus.
Lennukirjandi valikul arvestatakse: teema avatust,
originaalsust, sisukust, isikupära, põhjendamis-, järeldamisoskust, stiili.

Lennukirjandi hindamiskomisjoni koosseis (kuni 5
liiget) määratakse direktori
käskkirjaga igal õppeaastal,
kusjuures üks koht on õpilasesinduse esindajale. Hindamiskomisjoni koosseisu ei
või kuuluda XII klassi emakeele õpetajad. Hindamiskomisjoni otsused võetakse
vastu lihthäälteenamusega,
häälte võrdsel jagunemisel
on otsustav komisjoni esimehe hääl.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Koostööpartnerid korra tagamiseks
Heameel on tõdeda, et
kooli õppekasvatustöö tõhustamiseks on Kuressaare Gümnaasiumil abilisi ka
väljaspool kooli.
Tihenenud on meie koostöö Saare Politseiprefektuuriga. Kooli direktori palvel
on alates veebruarist antud
kooli juhtkonnale iganädalaselt tagasisidet meie õpilaste
õiguskorrarikkumiste kohta.
Üheskoos on võimalik kavandada tulevikuks plaane,
kuidas veelgi tõhustada õppekasvatustööd.
Tõhus on olnud koostöö ka turvafirmaga Securitas kooliürituste turvaliseks
korraldamiseks.
Järgmiseks
soovime
koostööpartneritega arutada, kuidas tagada kooli naa-

bertänavate
majaelanike
rahu ja privaatsus meie õpilaste-suitsetajate eest.
Kindlasti oleks suureks
abiks kõigile osapooltele ka
lastevanemate endipoolne
suurem järelvalve oma laste tegemiste ja käimiste üle.
Püüda tagada, et laps ei hulguks ja oleks kodus kokkulepitud kellaajal (seda eriti õhtul). Millega muidu
seletada, et alaealiste õigusrikkumised pannakse toime
sageli ajal, mil ta ei tohiks
viibida ilma täiskasvanuta
enam väljas.
Siinkohal teen kokkuvõtte Saare Politseiprefektuuri
juhtivkonstaabli Juri Krotmani teadetest KG õpilaste õiguserikkumistest ajavahemikul 14. veebruarist

kuni 06. aprillini, vargused: 4 õpilast (7d kl. tüdruk;
9b kl. poiss; 9a kl. 2 poissi),
tubakatoodete tarbimine: 2
õpilast (7b kl. tüdruk; 9d kl.
tüdruk), alkoholijoobes või
tunnustega: 7 õpilast (7d kl.
2 poissi; 9a kl. poiss; 9c kl.
2 poissi; 8c kl. poiss; 10a kl.
poiss).
Mitme õpilase puhul on
alustatud väärteomenetlust.
Kooli direktsiooni poolt
on nende õpilaste käitumishinne 4. perioodil alandatud
mitterahuldavale.
Täname nii politsei- kui
ka turvatöötajaid tõhusa
koostöö eest!
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Õppevahendid järgmiseks õppeaastaks
Uue õppeaasta õppevahendid (õpikud ja töövihikud) on kooli juba hakanud
saabuma. Seega on võimalik
lastevanematel planeerida
alljärgneva väljaminekuga
lapse õppevahenditele.
Ka uuel õppeaastal on
kõigil 1.-9. klasside õpilastel
kasutusel oma kooli õpilaspäevik (sisaldab täiendavaid
lehekülgi oma kooli kohta).
Sügiseks jääb maksata

B-võõrkeelte töövihikud aineõpetajale.
Õppevahendite
raha
kannavad
lapsevanemad
kooli pangaarvele ülekandega õppetöö lõpuks, s. o. 4.
juuniks k. a.
Ülekande koopia esitab
õpilane oma klassijuhtajale.
Pikendatud
õppetööle
või suvetööle jäävate õpilaste vanemad saavad teha
ülekande juunikuus, pärast

õppenõukogu otsust (info
klassijuhatajalt).
Kätte saab õppevahendid koolist septembri esimesel nädalal.
NB! Vaata ka tabelit kõrvaloleval leheküljel!
Urve Aedma,
Raamatukogu juhataja
Anu Saabas,
õppealajuhataja
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Õppevahendid järgmiseks õppeaastaks
Kooli pangarekvisiidid
KG Sihtasutus
Arveldusarve: 10220007768018, Eesti Ühispank
2. klass
Loodusõpetuse tv
Eesti keele tv. 1 osa
Eesti keele tv. 2 osa
Muusika
Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontr. II kl.
Matemaatika töölehed 2. kl.
Õpilaspäevik
3. klass
NB! Oli ettemaks 20.-EEKi eelmisest aastast
I Love English 1. WB
Loodusõpetuse tv. 1 osa
Loodusõpetuse tv. 2 osa
Mina ja maailm Inimeseõpetus
Eesti keele tv. 1 osa
Eesti keele tv. 2 osa
Matemaatika 1 osa
Matemaatika 2 osa
Muusika
Eesti keele testid ja kontrolltööd I ja II osa
Eesti keele harjutusvara 3. klassile I osa
Eesti keele harjutusvara 3. klassile II osa
Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontrollid III kl.
Õpilaspäevik
4. klass
I Love English 2. WB
Loodusõpetuse tv. 1 osa
Loodusõpetuse tv. 2 osa
Inimene ja ühiskond
Eesti keele tv. 1 osa
Eesti keele tv. 2 osa
Matemaatika
Muusika
Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontr. IV kl.
Eesti keele kuulamisülesanded IV kl.
Õpilaspäevik
5. klass
I Love English 3. WB
Matemaatika tv.
Tervise võti Inimeseõpetus
Eesti keele tv. 1 osa
Eesti keele tv. 2 osa
Loodusõpetus
Muusika
Õpilaspäevik
6. klass
I Love English 4. WB
Matemaatika tv.
Õpime suhtlema
Eesti keele tv. 1 osa

45.32.32.20.37.80
23.10
30.Kokku: 219.90

32.20.20.45.32.32.28.28.20.39.90
33.60
33.60
35.70
30.Kokku: 409.80
50.20.20.20.25.25.28.23.37.80
25.20
30.Kokku: 304.50.28.35.24.24.28.23.30.Kokku: 242.50.28.30.24.-

Märgusõna “TÖÖVIHIK”
Summa … krooni (vaata tabelist klassi juurest)
Õpilase nimi ja klass (järgneval õppeaastal)
Eesti keele tv. 2 osa
Ajaloo tv. Vanaaeg
Ajaloo tv.-kontuurkaardid Vanaaeg
Loodusõpetus 1 osa
Loodusõpetus 2 osa
Muusika
Geograafia kontuurkaardid
Õpilaspäevik
7. klass
Sõnavorm ja kõne. Emakeele töövihik
Sõnavorm ja kõne. Emakeele kontrolltööd
Sõna võlu. Kirjanduse töövihik
I Love English 5. WB
Matemaatika tv.
Loodusõpetuse tv.
Geograafia tv. Põhikoolile Algkursus 1 osa
Geograafia tv. Põhikoolile Algkursus 2 osa
Ajaloo tv. Keskaeg
Ajaloo tv.- kontuurkaardid Keskaeg
Bioloogia tv. Põhikoolile I
Õpilaspäevik
8. klass
Lause ja kõne. Emakeele töövihik
Lause ja kõne. Emakeele kontrolltööd
Sõna vägi. Kirjanduse töövihik
I Love English 6. WB
Matemaatika tv.
Geograafia tv. põhikoolile
Füüsika 1 osa
Füüsika 2 osa
Inimeseõpetus
Ajaloo tv. Uusaeg
Ajaloo tv.-kontuurkaardid
Bioloogia tv. põhikoolile II
Keemia
Õpilaspäevik
9. klass
Keel ja kõne. Emakeele töövihik
Keel ja kõne. Emakeele kontrolltööd
I Love English 7. WB
Matemaatika tv.
Eesti ja Euroopa. loodus- ja inimgeogr.
Füüsika 1 osa
Füüsika 2 osa Elektriõpetus
Ajaloo tv. Lähiajalugu
Ajaloo tv.-kontuurkaardid Lähiajalugu
Bioloogia tv. põhikoolile IV
Keemia
Muusika
Õpilaspäevik

24.25.10.23.23.23.33.60
30.Kokku: 323.60
26.25.34.50.25.30.21.21.27.10.27.30.Kokku: 326.25.25.35.50.28.35.25.25.35.27.10.27.26.30.Kokku: 403.26.25.50.30.35.30.35.27.10.27.26.25.30.Kokku: 376.-
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Algklassidelt
Kevadmärgid.
Kui õues ringi käid ja
vaatad, märkad esimesi kevadmärke, näiteks linnulaulu, lillede ärkamist. Ka
lumi on peaaegu ära sulanud ja ilmad soojemad.
Kui ilmad on soojad, ei pea
enam pakse talvekasukaid,
mütse, kindaid ja muud
sellist selga panema. Kui
õues oled, võid kohata juba esimest kevadekuulutajat kuldnokka ja teisi kevadlinde. Ka lilled ärkavad
paksust talveunest. Minu
arust on kevadlilled kõige,
kõige ilusamad. Varsti võid
metsa all ja kraavides näha
sinililli, kuid krookuseid
võid näha oma koduaias ja
mõni teinegi lill pistab nina
välja. Kõikjal on tunda juba
kevadlõhna. Minu meelest
on kevad tõesti üks tore ja
ilus aastaaeg.
Triin Vaga,
4A klass

Kevade saabumine.
Olen märganud, et kevad on käes. Päike paistab
nüüd soojemalt. Lumest ei
ole enam midagi järel. Metsa all on vaid üksikud laigud. Kevadilmad on väga petlikud. Õues ei tohi
paljalt käia, sest võib kergesti nohu saada. Seepärast mulle kevad ei meeldi.
Päevad on aga muutunud pikemaks. See on tore, sest nüüd saab kauem
õues olla.
Mõned rändlinnud on
juba lõunast tagasi. Ühel
päeval nägin lagendikul
hanesid.
Kevad on muutlik aastaaeg.
Stiven Schultz,
4A klass
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Sotsiaalteaduste ainenädal
Kohe on lõppemas meie
kooli 25. tööaasta. Suve lõpul ootab kool oma sünnipäeva tähistama vilistlasi.
Järgmisel nädalal peavad
kooli sünnipäeva aga praegused õpilased. Sel õppeaastal toimunud ainenädalatel on juubelinägu.
Sotsiaalteaduste ainenädal
on 21.-26. aprillini. Ettevõtmisi jagub kõigiks päevadeks.
Esmaspäeval, 21.04 toimuvad kogunemised vahetundides sünnipäeva üleslaulmisega.
Teisipäeval,
22.04 on raamatukogu lugemissaalis
INFORMIIN
s.t. teatmeteoste kasutamise
viktoriin. Kõigist 5.-12. klassidest ootame osalema 3liikmelist võistkonda. Võistkondade registreerimine ja
võistlemise aja kokkuleppimine toimub raamatukogus
17. aprilliks. Sealt saab ka ju-

hendi.
Kolmapäeval,23.aprillil
on MEGAAJU finaalmäng ja
viiendikele maastikumäng.
Õhtul aga Jüriöö jooks.
Neljapäeval selgitame
välja parimad ainetundjad.
Oma osavõtust teata oma
ajalooõpetajale
hiljemalt
22.04.
Reedel, 25.04 paneme
kooli aulasse välja oma klassi kingitused kooli sünnipäevaks.
Laupäeval, 26.04 on töö
sektsioonides. Kohtume traditsioonilisel üritusel MUNA ÕPETAB KANA - KG
tuntud vilistlastega.
Töö sektsioonides toimub koolist väljas kella 1013-ni.Vali endale meelepärane seltskond ja registreeru
klassijuhataja juures. 1. Poliitika - juhatab Maidu Varik 2. Teoloogia - Tiiu Vöö 3.
Juristika (gümnaasiumile) -

Vilma Kuiger 4. Idamaade
filosoofia - Gennadi Noa 5.
Kaunid Kunstid (teater, kujutav kunst) -Pilvi Karu, Anne Mets. Marit Tarkin läheb
bussitäie rahvaga Ugalasse
esietendusele Karol Kuntseli ja Aivo Sadamaga kohtuma. 6.Meditsiin - Marvi
Mäeots, Marje Pesti 7. Riigikaitse - Kersti Kirs 8.Majandus - Kaja Puck 9. Haridus
- Signe Vahkal 10. Sport Endel Tustit, Johannes Kaju
11. Meedia - Ursula Rahnik
13. Loodus - Sirje Kereme
Kell 13.15-14.00 on koolis suur kringlisöömine,
kell 14.00-15.30 aulas plenaaristung nädalast ja sektsioonide tööst kokkuvõtete
tegemine. Ootame kõigi aktiivset kaasalöömist!
Anne Mets,
sotsiaalteaduste
ainekomisjoni nimel

Abituriendid kirjutasid küpsuskirjandit
Laupäeval toimus esimene riigieksam: 112 noort
kirjutas kirjandit.
Meie õpilaste teema-eelistuste esiviisik oli järgmine: Kergem on lammutada
kui luua, ”Ilus ja hirmus on
inime ...” (Friedebert Tuglas), ”Otsige iseendas ja te
leiate kõik.” (Johann Wolfgang von Goethe), Tänapäeva inimese jumalad ja
Kunsti kestvuse saladus.
Katkendeid kirjutatust:

Inimese elu on pidev sisemine võitlus, mille eesmärgiks on
leida endas midagi sellist, millest saaks kinni haarata ja mis
pakuks võitlusareenil võimalikult palju tuge.
Pole oluline, kas sul on hea
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töökoht, kallis auto või ilus maja kõigi mugavustega, oluline
on elu ise !
Nii elus kui muinasjutus
jääb suurimaks otsijaks Hing –
nii on öelnud J. Leesment. Erinevus nende kahe vahel seisneb
selles, et väljamõeldud loos lõpeb kõik hästi, aga reaalsuses ei
pruugi nii olla.
Ettevaatust! Ühiskond käärib! Keegi on omavoliliselt lisanud sellesse hiiglaslikku puitanumasse üleliia pärmi. Nüüd
ei ole teha muud, kui passida ja
vaadata, et kiha õigel ajal kinni saaks pandud. Vastasel juhul võib pärmseente liiga aktiivne elutegevus põhjustada
eriti energilise käärimisprotsessi, mille tulemusel kiha tõenäoliselt kummuli lendab!
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Erinevate jumaluste abiga on elatud, töötatud, nende
õlule on veeretatud suurimat
õnnistust ning hävitavaimat
hukatust. Iseend salgavalt on
ohverdatud kõrgematele kõikvõimalikku. Iial ei ole inime loobunud käsi ristamast või pilku
taeva poole suunamast lunastust ning lohutust oodates.
Kolm kollast ringi, üks
samblaroheline romb ja neid
kõiki haarav helesinine ruut
või hoopis vihmapiisk äsja puhkenud tumepunasel roosil –
need kaks pilti võivad erinevatele inimestele tähendada üht ja
sedasama. Ainus, mis võib enda alla nii palju koondada, on
kunst.
Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja
������������������

���

����������

������������������

