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Juhtkond tänab
Kusti Koka mälestusaktuse korraldajaid õpetajaid
Ellen Kaske ja Ursula Matvejevat, Helena Pihelit (11b),
Krõõt Tarkmeelt (12c), Mario
Rauka (12c) ja teisi esinejaid

Kõik
teed
toovad
KG’sse ehk vilistlased
ametis.

Õpilaskoosolek – hea
õpetaja on range, teeb
nalja ja ei ole range.

Plakatid ”Parim tegutsemisviis halva vastu... Suurenda head!”

Teated

Lk. 2

Autahvli pildistamine!
Kolmapäeval, 22. dets.
2004, alates 8.10 järgmise
graafiku alusel. NB! Pidulik
riietus!

Saaremaa parimad lauljad selgunud
II koht (Madli Vainokivi) ja
Sass Pääsk (Mai Rand).
Gümnaasiumi vanuseaste oli kõige tihedama sõelaga ja seal osalesid Kuressaare Gümnaasiumist Laine
Lehto õpilased Helin Vahter, Keete Viira, Heli Vaher,

Inge Jalakas,
huvijuht
8.10

1. klassid

8.15

2. klassid

8.20

3. klassid

8.25

4. klassid

8.30

5. klassid

8.35

6. klassid

8.40

7. klassid

8.45

8. klassid

8.50

9. klassid

8.55

10. klassid

9.00

11. klassid

9.05

12. klassid

�����
�����

Õpilaste sünnipäevad
Katrina Kurg 12B
Mart Kõrgesaar 11A
Marta Raudsepp 11D

Sandra Räim 10E
Aive Trave 9C
Eliisa Annusver 5A
Lauri Koitla 7C
Livia Matt 5B
Mari Liis Sepp 5B
Kerli Tarkin 11B
Heliis Tiitma 12B
Martin Laes 11A
Kristo Rannaoja 4B
Jürgen Rauk 7A
Diana Kasesalu 1A
Karel Liiv 3A
Tauri Pihlas 3A

16.12.
16.12.
16.12.
16.12.
16.12.
17.12.
17.12.
17.12.
18.12.
19.12.
19.12.
20.12.
21.12.
21.12.
22.12.
22.12.
22.12.

Töötajate sünnipäevad
Valve Rauna
Eneli Vahar
Anu Rüütel

17.12.
17.12.
20.12.

Lk. 3

Lk. 4

olid: Keidi Saks- Angelika
Usin (L.Lehto), Teele ViiraMikko Laugen (L.Lehto),
Teele Viira-Keete Viira
II koht (L.Lehto), Mirjam
Kütt-Hanna Martinson I
koht (Pilvi Karu).
Vanusegruppide
parimad pääsevad üleriigilisele
solistide ja duettide konkursile, mis toimub 28. ja 29. jaanuaril Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Duettidest saavutasid I koha Hanna Martinson (fotol) ja Mirjam Kütt.

Kolmapäeval, 8.detsembril klell 15.00 toimus SÜGis maakondlik solistide ja
duettide konkurss. 37 osaleja seas osales 15 solisti
meie koolist:
5.-6. kl vanuseastmes
võistlesid Linda Lapp ja
Kristin Aavik (Helle Rand),
Hanna Martinson (Pilvi Karu) ja Keidi Saks (Laine Lehto).
7.-9.kl vanuseastmes osalesid Tuuli Rand I koht (Laine Lehto), Preedik Heinmaa

Tuuli Rand - I koht 7.-9. klasside
arvestuses.

Meriliis Varilepp I koht,
Teele Viira II koht, Evelin
Kivi III koht. Suurepärase
etteaste tegi Erko Niit (Tiit
Paulus).
Duetid võistlesid ühes
vanuseastmes ja osalejad

Gümnaasiumi vanuseastme I koht
Meriliis Varilepp. Fotod: 3x Gert Lutter
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Kõik teed toovad KG-sse tagasi!
Viimastel aegadel on
koolimajas näha kolme vapra praktikandi Marika Kirsi,
Tiiu Leppiku ja Renate Pihla töid ning tegemisi. Neile
toredatele tüdrukutele pole koolimaja sugugi võõras,
siin saadi kunagi tarkust taga nõutud, nüüd aga...
Mida teist keegi õpib ja
kus?
Renate: Õpin TÜ Pärnu
kolledžis ärijuhtimist.
Tiiu: Mina õpin Viljandi
Kultuuriakadeemias raamatukogundust ja infoteadust.
Marika: Ma õpin Tallinnas
Pedagoogikaülikoolis
eelkooli- ja esiõpetuse õpetajaks.
Miks otsustasite tulla just
KG- sse praktikale?
Renate: Mulle tehti pakkumine ja... no tegelikult
käis Anneli selle välja ning
kuna olin kohe nõus, siis siin
ma nüüd olen.
Tiiu: Sest olen ju selle kooli vilistlane!! :) Ja samas saan ka kodule lähemal olla.
Marika: Kuna olen ise
selle kooli lõpetanud, otsustasin juba alguses kohe, et
tahan kindlasti siia tulla!

Kas olete rahul siinse töökeskkonnaga?
Renate: JAH, muidugi
olen. Kõik on ju tuttav!! :)
Tiiu: Ikka on!
Marika: Olen väga rahul!
Super!!!
Kuidas olete oma töösse
sisse elanud?
Renate: ...üldjoontes olen
juba aru saanud oma tööülesandest ning järje peale
saanud :)! Minule on põhiliselt jäänud paberitööd, sest
Inge ei jõua ka kõike teha.
Tiiu: Väga hästi võeti vastu, polnud mingeidki
probleeme, tööga olen juba
harjunud ja plaanidki paigas!!!
Marika: Sisseelamiseks
kulus väga vähe aega, sest
juhendaja on äärmiselt hea
ning lapsed võtsid mind kiiresti omaks.

Renate Pihl katsetab meie koolis huvijuhi tööd.

Mis on muutunud selle
ajaga, kui teie siin veel õppisite?
Renate: Koolis tehakse ju
koguaeg mingeid muudatusi ja uuendusi, mis minu
meelest on igati positiivne...
Tiiu: Paremaks on kindlasti läinud. On jätkuvat
arengut näha ja see on hea!!

Marika Kirs annab tunde algklassides. Fotod: 3x Triin Aavik

Marika: Koolimaja on
väga ilusaks tehtud ning
siin töötab palju uusi õpetajaid, kellest kõiki ei tunnegi. Kui omal ajal tundsin kõiki õpilasi, siis nüüd ei tunne
neidki...
Mida te tulevikus teha kavatsete?

Tiiu Leppik on praktikal raamatukogus.

Renate: ...mmmm, koduperenaiseks ma kohe kindlasti ei hakka!! Esmalt töö,
siis lõbu :).
Tiiu: Kavatsen esmalt

kooli ära lõpetada ja siis vaatan, mis edasi saab. Võibolla
lähen ka edasi õppima!?!!
Marika:
Õpin
veel
kaugõppes
rekreatsioonikorraldust, mille ma järgmisel aastal lõpetan. Tulevikuplaanid on seotud veel
muusikagagi! Sain just ühe
plaadiga ühele poole... aga
eks aeg paneb ise paika, mis
tegelikult saab!
Triin Aavik,
12C klass

Meie KG, 15. detsember 2004
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Õpilaskoosolekust ÕE pilgu läbi
30. novembril algusega
15:00 toimus kooli aulas
õpilaskoosolek, mille teemaks oli: „Milline on hea
õpetaja ning koolielu plussid ja miinused meie klassi pilgu läbi 2004/2005 õppeaastal?”
Koosoleku juhatas sisse ÕE esimees Mario Rauk.
Koosolekul olid ettekannetega esindatud 9c, 9d, 10a,
10b, 10c, 10d, 10e, 11a, 11b,
11c, 11d. Kadri Naanu ja Helena Pihel tegid kokkuvõtte
eelmistest koosolekutest.
Õpilased tõid välja oma
klassi nägemuse heast õpetajast, koolielu plussid ja
miinused.
Hea õpetaja: teeb nalja, ei
närvitse, aitab, kui on mure,
lahke, (ei ole) range, õpetab
hästi, mõistev, positiivne,
rõõmsameelne, tema tunnid on huvitavad, suudab
tunnis korda hoida, saab
õpilaste erinevast tasemest
aru, selge hindamissüsteem,

huumorimeelega, ei pobise
klassi ees omaette, ei mõnita, ei tujutse, arvestab teiste
kolleegidega, lõdvestavad
harjutused päeva lõpus.
Ettekannetes kõlas kahjuks vähem plusspooli.
Nendeks olid näiteks: õpilasesindus, infovahetund,
ilus söökla, tervisepark, vaba riietumisstiil, palju huviringe, head arvutiklassid,
ühtehoidev koolipere, ujula, rõõmsameelsed ja positiivsed õpetajad, mõnusad
vahetunnid, saab hea hariduse, ilus vaade 4.korruse
aknast, psühholoog, ühisüritused jne…
Nurisemist oli küllaganii vanu kui uusi probleeme.
See, et sööklas on pikad
järjekorrad, WC-s pole paberit ja vahetusjalatsite vahetamiseks pole kohta, on kõigil
juba ammu teada.
Aga mille üle siis veel
nuriseti?
TK=KT; ko-

hatud märkused välimuse
kohta õpetajate poolt; sööklas portsjonid väiksed ja kallid; tüdrukute riietusruumid
kitsad ja umbsed; seinakellade erinevus; 101 riietusruumis vaid kraanikauss; palju
õppida; ülbe turvamees; vägivald koolis; perioodõppe
kadumine (hetkel süsteem
segane); hindamine nägude
järgi; puhvet puudub…
Pärast õpilaste ettekandeid võttis sõna direktor
Toomas Takkis ja saime näha filmilõiku sellest, millist kooli me kohe kindlasti ei taha.
Täname kõiki esinejaid
ja rohkearvulist kuulajaskonda!
Koosoleku korraldas ÕE
ja huvijuht Anneli Meisterson.
Karmen Riik 11.d

Teatrireis Pärnusse oli vahva
Eelmisel nädalal käisid 2B
klassi õpilased koos mitmete sõprade ja vanematega Pärnu teatris “Endla”
vaatamas etendust “Karlsson katuselt”.
Nii mõnegi jaoks oli see
esmakordne reis üle Suure
väina ilma vanemateta. Reisist ja etendusest jagavad
lapsed muljeid järgmiselt:
• Pärnu linn on suur.
Pärnu linnas nägime mitut
suurt ehitud kuuske ja üle
sildade olid ilusad kaunistatud kuuseokstest vanikud.
Johan Vahter
• Sõitsime ka Pärnus ringi ja nägime Terviseparadiisi, tennisehalli, Pärnu kontserdimaja. Mihkel Truu
• Sain teada, et Pärnus
on kolm silda. Üle sildade
oli lahe sõita. Liina Salonen
• Nii suures teatris polegi varem käinud! Martin
Kirs
• Hommikul olin väga
ärevil. Kartsin, et äkki jään

hiljaks. Hommikul, kui sõitma hakkasime, oli veel pime. Pärnus selgus, et teater
“Endla” on natuke sarnane Kuressaare linnateatriga. Etendus oli väga tore,
lemmiktegelaseks sai preili
Sokk. Annaliis Lehto
• Mulle meeldis “Karlsson katuselt” etendusest
preili Sokk. Samuti meeldisid Karlsson ja Väikevend.
Vahva oli, kui tont ajas Preili Sokku taga. Naljakas oli,
kui Karlsson mängis haiget
ja ütles, et tal on 150 kraadi
palavikku.
Põnev oli see, kui kummitus lendas mööda traati
saalisistujate peade kohal.
Ja täiega lahe oli, kui
preili Sokk jooksis ringi publiku seas. Marek Kesküll
• Teater kestis kaks tundi ja selle ajal sai palju naerda. Kõige naljakam oli näitlejatest preili Sokk, keda
mängis Sepo Seeman. Parim koht oli, kui preili Sokk

rääkis ilma valehammasteta
ja kui ta Väikevennale sülle
hüppas. Jako Jõgi
• Eriti armas oli etenduse lõpp, kus Väikevend endale päris koera sai. Mirjam
Tenno
• Tagasiteel oli ilm pahaks läinud ja praam kõikus päris kõvasti, aga sellegipoolest oli see üks vahva
reis. Varsti tahaks jälle klassiga kuhugi sellisesse kohta
minna, kus me veel käinud
ei ole. Joanna Kajak
Suur aitäh 2B klassi vanematele, kes leidsid aega ja tahtmist koos lastega
teatrireisile tulla ning teisele
õpetajale, praktikant Marika
Kirsile!
Merle Tustit,
õpetaja

Novembrikuu
tegijad
Kristel Sepp 6A – Rahvusvahelisel plakatikonkursil III koht. Elle Jurkatam
– õpilase hea juhendamise
eest rahvusvahelisel plakatikonkursil. 8B klass – Põhikooli teatriõhtu Grand Prix.
11B klass – Suure Teatriõhtu Grand Prix.
Inge Jalakas,
huvijuht

Teated
Jõulupeost! 9.-11. klassid!
Jõulupeo õhtuks palun valmistage jõuluteemaline võimalikult muusikarohke ning tantsuline lennukava
pikkusega kuni 10 min. Küsimustega pöörduda abituuriumi poole.

Teeme head
juurde

6.12 - 10.12 oli koolis heategemise nädal. Kõik said
avaldada oma arvamust, mida teha, et meie koolis oleks
hea ja veel parem. Aula ees
oli avatud Heade ideede postkast, kuhu laekus küllaltki palju häid mõtteid. Laias laastus
saab need jaotada kolmeks:
Väga head ideed: teha eraldi päev, millal oleks
avatud hubase küünlavalguse ja muusikaga tuba, kus
keegi kuulaks õpilaste muresid. Võiks korraldada kallistuspäevi, kus kõik võivad
kõiki kallistada. Kujundada
ja lasta valmistada KG helkurid, kinkida koolis kõigile lastele ja töötajatele.
Head ideed: • Joogi – ja
maiustusteautomaat • Sööklasse mitu letti • Igale lapsele
kapp • Diskodel võiks esineda mõni kuulus bänd • Jõuludeks kõigile kommi • Nädalavahetuseks mitte õppida
anda • Talveaed voolava veega • Kooliraadio tööle
Ebaadekvaatsed ideed:
• Sööklasse õlu! • Tunnid 30
minutit! • Direktor toob kõik
õpilased oma autoga kooli
• Igal lapsel teenindaja kaasas, kes teda turvab • Liftid
kooli!
Postkast täitis oma rolli
ka nn.“poksikotina“, kuhu sai
oma viha ja solvumist välja
valada. Mõnel hakkas sellest
kindlasti kergem. Uuel aastal
oleme kõik veel paremad ja
teeme rohkem head!
Töögrupi ÕNN nimel,
Leelo Laus
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Plakativõistluse parimad on selgunud
Plakativõistlus on selja
taga. Kokku osales plakatite tegemisel 55 õpilast ja tulemusena valmis 15 plakatit, mis kõik ka üles pandi.
Teemale lähenemine oli vahvalt eripärane ja loodame, et
ülesriputatud plakatid valmistasid teile kõigile rõõmu,
et neis sisalduv hea sõnum
jääb mõtetesse ringlema ning
sealt omakorda ka tegudesse jõuab.
Žürii, mis koosnes ÕNNe liikmetest, jaotas pika mõttetöö tulemusena auhinnalised kohad järgmiselt:
Grand Prix sai 10a klassi võistkond koosseisus
Reimo Tugi, Ele Pidman,
Maarja Pihl ja Sigrit Pelska. Plakati sõnumit: „Kaitse
nõrgemaid“ kandis ka hea
kujunduslik teostus, plakat
paneb ennast märkama ja sõnum peaks puudutama iga
inimest.
Peapreemiad
vasta-

valt põhikooli ja gümnaasiumi osas jagunesid järgmiselt: 6b võistkond koosseisus
Laura Killandi, Keidi Saks,
Sigrid Sünd ja Johanna Toplaan
sõnumiga:“Headus
võidab alati“ ja 10d võistkond koosseisus Kadri Põrk,
Helean Täht, Kristiina Kallaste, Jaana Kummits ja Jane
Lappo sõnumiga: „Ära naera
vaid naerata!“. Mõlema valiku puhul sai määravaks just
keskse ja olulise sõnumi väljatoomine.
Kuna vahvaid töid oli
palju, siis otsustas žürii ära
märkida ka hulgaliselt eripreemiaid.
Huumori preemia sai
10c võistkond koosseisus
Gertha Merk, Liisa Paas, Liisi
Balin ja Mari Tiirik sõnumiga: „Kurjad härjapõlvlasedki hoiavad ühises hädas kokku.“
Armastuse preemia sai
5b võistkond koosseisus Ris-

to Kaljuste, Joosep Tamm,
Sander Bubnov, Raigo Põld
ja Janar Kaseorg sõnumiga:
“Armastus ei ole häbiasi“.
Tehnilise Teostuse eripreemia läks 8a võistkonnale
koosseisus Mari Maripuu,
Maren Lindmäe ja Helery
Homutov, kelle sõnumiks
oli: “Ühendagem pead, koostöö on võit“.
Kontrasti eripreemia 6a
võistkond koosseisus Elina
Kadaja, Liisa Järsk, Rutt Tarus, Mare-Li Aavik ja AnnaLaura Nurmela.
Täpsuse eripreemia 5a
võistkond koosseisus Heleri Kuris, Eliisa Annusver,
Kersti Sepp ja Kristi Koert.
Leidlikkuse
eripreemia 8b võistkond koosseisus
Mirjam Ool, Liisi Saksakulm,
Helena Ramst ja Maris Tustit.
Jõuluingli eripreemia 7b
võistkond koosseisus Riin
Maripuu, Kristel Koost ja

Sandra Tiitson.
Jõulurahu
eripreemia
7b võistkond koosseisus
Kertu Saar, Angela Mägi,
Siret Pani, Juta Altmets ja
Helena Toomsalu.
Turvalisuse eripreemia
11a võistkond koosseisus
Maiken Mändla, Epp Lipu,
Ulvi Soosaar, Geidi Vaan.
Hea Sõnumi eripreemia
11b võistkond koosseisus
Kerli Kakkum, Jane Vogt ja
Kerli Tarkin.
Osalemise eest täname
ka 11b võistkonda koosseisus Merike Hõbe ja Anu
Pahapill, samuti nimetut
võistkonda ilusa sõnumiga:
“Naerata ja maailm naeratab
koos sinuga“.
Žürii nimel veelkord
tänusõnad kõigile osavõtjatele.
žürii nimel
Katrin Keso-Vares
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Raamatukogus olevast kirjandusest
http://www.oesel.ee/riksweb/

saad

ülevaate:

Urve Aedma, raamatukogu juhataja
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