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Algklasside lehekül-
gedel arva ära, kes 
õpetajatest on pildil!

Õpilaste sünnipäevad

Sandra Kruuser 12E 04.10.
Kert Mandel 3A 05.10.
Carl Vaher 4A 05.10.
Laur Merisalu 3B 05.10.
Margarita Truuväärt 10B 05.10.
Carmen Verhovits 1B 06.10.
Siim Alevi 11D 06.10.
Kertu Saar 9B 06.10.
Stiven Schultz 8A 06.10.
Kaspar Heinsaar 11E 06.10.
Margot Väli 6A 07.10.
Tõnis-Ketri Tasane 5B 07.10.
Herta Aus 11E 08.10.
Markus Koert 2B 08.10.
Rene Aus 10E 08.10.
Jan Mägi 12A 08.10.
Sander Bubnov 7B 09.10.
Tõnu Kuusküll 10D 09.10.
Näncy Reinart 8B 09.10.
Maria-Gabriele 
Sulkovski 10B 10.10.
Toomas-Siim Teresk 6B 10.10.
Joonas Kaljumäe 10F 10.10.
Joosep Tamm 7B 10.10.
Kristel Otsason 11A 10.10.

Töötajate sünnipäevad

Monika Ränk 04.10* 
Reene Kanemägi 05.10
Tiiu Vöö 06.10
Marianne Baran 07.10
Ursula Rahnik 09.10

Palju
õnne!

�2A klass otsib ruttu kahte 
toredat reisikaaslast sügi-
sesel koolivaheajal toimu-
vale Viin-Veneetsia reisile. 

Täpsema info saamiseks 
pöördu Piret Paomehe või 
12A õpilaste poole.

Piret Paomees, 
�2A klassijuhataja

Tulemas on õpetajate päev!

5. oktoobril tähistatak-
se üleriigilist õpetajate päe-
va. Ürituse eesmärgiks on 
tähistada traditsioonilist 
tähtpäeva õpetajatele aus-
tuse avaldamise ja piduliku 
tunnustamisega, andes abi-
turientidele esimest korda 
õpetamiskogemuse ning sa-
muti propageerib see päev  
õpetaja elukutset.

Suure kuulajaskonna ees 
taidlemine, mil jälgitakse iga 
sinu liigutust, võib tunduda 
üpriski hirmutav. Kindlas-
ti on see aga meeldejääv ko-
gemus, millest oleks rumal 
loobuda.

Selleaastase õpilasdirekt-
siooni moodustavad direk-
tor Toomas Takkis - Mikk 
Trave 12c; direktori asetäit-
ja õppe- ja kasvatustöö alal 

Anu Saabas - Juhan Kolk 
12d, Maidu Varik - Heiko Jäe 
12e; meie tunniplaanikoosta-
ja  Pilvi Karu - Marja Mõist-
lik 12b ning huvijuhi Anne-
li Meistersoni kohustustesse 
astub Ele Pidmann 12a.

Ametlikuks stiiliks on et-
te nähtud “tume ülikond” 
ehk korrektne akadeemili-
ne stiil.

Tunnid toimuvad klassi-
des nn tavalisele tunniplaa-
nile tuginedes. 5. oktoob-
ril toimub 4 õppetundi, kõik 
toimuvad tunnid on 45-mi-
nutilised.

Seesugusest muudatu-
sest on oluline teavitada ka 
õppetööga seotud isikuid.

Tundide abiõpetajad 
määratakse koostöös abituu-
riumi õpilaste ja aineõpeta-

jatega. Abituuriumil peab 
olema aineõpetajaga koos-
kõlastatud tunnikava.

Õpetajate päeva tervi-
tusaktused toimuvad järg-
nevalt: 8.00 (10.-11. klassid); 
8.10 (1.-6. klassid); 8.55 (7.-9. 
klassid); 12.00 (õpetajad).

Kõik aktused toimuvad 
aulas.

Pärast pidulikku aktust 
kooli aulas toimub õpetaja-
te ühine väljasõit ning aulas 
saab vaadata õpetajate oma-
loominguliste tööde näitust. 
Kell 11.45 ootab abituuriumi 
kooli sööklas väike üllatus.

Meeldejäävat ja töökat 
õpetajate päeva!!!

Ele Pidmann, 
�2A klass

Teated

Saaremaa Spordikool ootab 
7. - �0. a. poisse ja tüdrukuid 
ning ��. - �4. a. tüdrukuid ker-
gejõustikutreeningutele!

Treeningud toimuvad 
Kuressaare Spordikeskuses. 

Infot saad küsida tel 50 
65 229 - treener Aivi Auga 
või kehalise kasvatuse õpe-
tajalt  Inge Jalaka`lt!

Inge Jalakas, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Eelmise aasta õpetajate päeva juhtkond õpetajaid manitsemas. Foto: Gert Lutter
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Kolmapäeval, 4.oktoobril 
alustab tegevust KG nei-
dudekoor, kuhu ootame 
osalema �0.-�2. klasside 
tütarlapsi.

Kuna suvel on  toimu-
mas  koolinoorte laulupidu 
Tallinnas, siis selle hooaja si-
suks ongi põhiliselt laulupeo 
laulude õppimine. Kuid sel-
le kõrvalt mahub aastasse 
ka  palju  põnevat, täpsemalt 
kuuled plaanidest meie esi-
meses proovis täna kl.15.45 
kab. 101. Ootame lauljaid!

Mai ja Helle Rand, 
juhendajad

Teade teatrihuvilistele!
Meeldejäävaid hetki 

Suure Teatriõhtu tegemis-
test saab vaadata järgmi-
sel nädalal aulas vahetun-
dide ajal 09.10 ja 11.10 kell 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45 ja  
10.10 kell 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45.

Saate õppida ja õppust 
võtta eelmiste aastate viga-
dest ja õnnestumistest. Vi-
deoklipid on kokku montee-
rinud Mihkel Kahju (12d)

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Spordipäev 2006 kokkuvõte

Üheksandat korda toi-
munud KG tervisespordi-
päeva saatis taas päikese-
paisteline ilm. Kui lipunööri 
sõlmed kooli direktoriga lah-
ti pusitud said, võis päev 
alata. Lipu heiskasid meie 
kooli eelmise aasta parimad 
sportlased Tõnis Lukk, Erk-
ki Leemet, Karel Lõbu, Rai-
go Kuusnõmm ja Rait Sagor 
ning avakõne pidas kooli di-
rektor Toomas Takkis. See-
järel võis sportimine alata. 
Enne seda oli aga kõigile ko-
hustuslik eelsoojendus, mil-
le viisid läbi graatsilised 9c 
ja 10e klassi tüdrukud, harju-
tuste täpsust aitas kommen-
teerida Mikk Aeg – aitäh tei-
le! Pärast soojendust algaski 
kohe esimene klassidevahe-
liste võistluste ala  - pendel-
teatejooks, mille tulemused 
olid järgmised: 4. - 5. klasside 
I koht – 5b (aeg 2,52), II koht 
– 5a (aeg 2,59); 6. - 7. klassi-
de I koht – 7a (aeg 2,39), II 
koht – 7b (aeg 2,43), III koht 
– 6a (2,50); 8. - 9. klasside I 
koht – 9c (aeg 2,33), II koht 
– 9a (aeg 2,36), III koht – 8c 
(aeg 2,43);  10. - 12. klasside I 
koht – 11a (aeg 2,23), II koht 
– 12d (aeg 2,27,3), III koht – 

11b (aeg 2,27,4). Võistkon-
da kuulus 8 poissi ja 8 tüd-
rukut. Pendelteatejooksule 
järgnes  väike-rootsi teate-
jooks, mis kuulus juba koo-
li MV alade hulka ning klas-
sidevahelisse arvestusse 
läks see jooks ainult 10. - 12. 
klassidel. Väike-rootsi teate-
jooksu tulemused olid järg-
mised:  tütarlapsed I koht 
– 11b, II koht – 11a, III koht 
– 10b; poisid I koht – 12a, 
II koht – 11b, III koht – 11a. 
Teatejooksud tehtud-vaada-
tud, oli aeg  suunduda vali-
tud spordialade juurde ning 
need õpilased, kes olid sel-
lel päeval otsustanud koo-
li meistritiitleid jahtida, jäid 
staadionile oma ala ootama. 

Sel aastal sai valida enda-
le meelepärase spordiala 20 
ala seast. Kõige populaarse-
maks alaks osutus aeroobika, 
millest võttis osa 96 õpilast. 
Aitäh Kerstin Mandel`ile, 
kes selle suure seltskonna ka 
muusika järgi liikuma pani! 
Uuteks spordialadeks olid 
sel aastal squaš, mille läbi-
viijad olid suisa Tallinnast 
kohale sõitnud, ning pilate-
se võimlemine, mida tutvus-
tas õpilastele meie kooli äsja 

tööle asunud füsioterapeut 
Kersti Põder. Kahjuks jäid 
kaks ala toimumata, vaban-
dame kõikide õpilaste ees, 
kes kohale tulid!

Juhan Ungru, Henri Vii-
res  ja Rene Peel 11e klassist 
olid ainukesed tublid poisid, 
kes julgesid vastu võtta õpe-
taja Genadi Noa väljakutse 
osaleda pikal jalgrattamat-
kal. Kes on ennegi jalgratta-
matkast osa võtnud õpetaja 
Genadi Noa eestvedamisel, 
see juba teab, et õpetaja Ge-
nadi Noale järelevuhamine 
pole just kergemate killast.

Alad, mille vahel ka 
võistlus maha peeti, olid 
näiteks võrkpall, mille võitis 
11f klassi võistkond, jalgpal-
lis oli parim 8c klassi  võist-
kond, orienteerumises olid 
parimad poistest Martin 
Metsmaa 12c klassist ja tüd-
rukutest Triinu Vallimaa 10f 
klassist, males oli parim Hil-
lar Kapsta 6a klassist.

2. - 3. klassidel  oli samu-
ti võimalus jõudu proovida 
kaugushüppes, 30m jooksus, 
palliviskes ja täpsusviskes. 
Parimad kaugushüppajad 
olid poistest Albert Botš-
karjov 3b klassist tulemuse-

Unustatud asjad
Tähelepanu, veel viimast 

nädalat ootavad omanikke 
eelmisel kevadel garderoo-
bi aknalaudadele unustatud 
spordivarustusega kilekotid, 
nii et rutake...

Külli Mänd, 
haldusdirektor

Põhikooli 
teatriõhtu 2006

Hei, 7.-9. kl õpilased! 
16. novembril toimub kir-
janduspäevade raames 
põhikooli teatriõhtu, mis 
on pühendatud Betti Al-
veri, Debora Vaarandi ja 
Juhan Smuuli loomingu-
le.

Tuleb dramatiseeri-
da nende autorite luulet 
(mitte proosat). Instsenee-
ringu pikkus 5-7 minutit.

Registreerida e-pos-
ti aadressil - heidi@oesel.
edu.ee hiljemalt 13. no-
vembriks 2006.

Heidi Truu, 
eesti keele ja kirjanduse  

õpetaja

Teated

Soojendusvõimlemine. Foto: Gert Lutter
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�8. ja �9. oktoobril toimub 
klassidevaheline omaloo-
minguliste laulude kon-
kurss.

Vt. juhendit eelmises in-
folehes. Konkurss toimub 
vahetundide ajal, täpsem in-
fo hiljem.

Mai Rand, 
muusikaõpetaja

ga 3,13 ja tüdrukutest Maria 
Pihlas 3a klassist tulemuse-
ga 2.83; kiiremad 30m jook-
sus olid poistest Laur Meri-
salu 3b klassist (aeg 5.42) ja 
tüdrukutest Maria Pihlas 3a 
klassist (aeg 5,51), parimad 
palliviskajad olid poistest 
Madis Pajussaar 3b klassist 
tulemusega 39m ja tüdruku-
test Kaisa Maimann 3b klas-
sist tulemusega 25m ning 
pendelteatejooksu parimad 
olid: I koht – 3a (aeg 48,6), II 
koht – 3b (49,23), III koht – 
2b (aeg 52,14).

Suured tänud kõikide-
le külalistreeneritele: Aivi 
Auga, Gunnar Usin, Maret 
Seeman, Juuno Jalakas, Ai-
var Laus, Jaak Turja, Marek 
Pärtel, Peeter Ramst. Tänud 
Kuressaare Spordikeskuse-
le, kes andsid soodsalt oma 
ruume kasutada ning samu-
ti  SPA Rüütlile, SPA Merile 
ja SPA Saaremaa Valsile, kes 
juba mitmendat aastat jär-
jest on nõustunud võimal-
dama KG õpilastele tervises-
pordipäeval kasutada tasuta 
bowlinguradasid ja bassei-
ne koos kõige muuga. Ning 
kõige lõpuks veel tänusõ-
nad meie oma kooli õpetaja-

Spordipäev 2006 kokkuvõte
tele – Gabriel Sepp, Genadi 
Noa, Heimar Siirak, Kersti 
Põder, Heiko Kull, kes nõus-
tusid ise mingisuguse ala 
õpilastele välja pakkuma ja 
neid juhendama ning kõiki-
dele teistele õpetajatele, kes 
spordipäevast osa võtsid ja 
nõu ning jõuga abiks olid. 
Suured tänusõnad veel Ir-
ja Karule, kes algklasside-
le suured õunakotid kingi-
tuseks tõi ning loomulikult 
kergejõustiku treenerite ja 
kohtunike team`ile, kes õh-
tuni staadionil kooli meist-
reid välja selgitasid!

Iga spordiala kohta teh-
ti ka korralikud reklaampla-
katid, nende autoriteks olid  
Liisi Balin, Mari Tiirik, Maa-
rja Timm ja Liisa Paas 12c 
klassist ning Ele Pidman ja 
Liina Silluste 12a klassist 
õpetaja Eve Paomehe eestve-
damisel – suur aitäh teile!

Aitäh ka Anne-
li Meisterson`ile ja Renate 
Pihl`ile, kes õpilasi piiratud 
aladele registreerida aitasid!

Kuna tervisespordipäeva 
üks eesmärkidest on tutvus-
tada õpilastele Saaremaal 
leiduvaid spordiklubisid 
ja üldse spordiga tegelemi-

se võimalusi, siis ootame 
uusi pakkumisi ja meeldi-
vat koostööd nii juba ole-
masolevatelt kui ka uutelt 
spordiklubidelt ja treeneri-
telt järgmiseks (mis on ju-
ba kümnes!!!) KG tervises-
pordipäevaks. See on teie 
võimalus propageerida õpi-
laste seas rohkem tervises-
porti ning samuti kasutada 
ettevõtmist enda reklaami-
miseks.

Kel on häid pakkumisi, 
palun võtta ühendust Kures-
saare Gümnaasiumi kehalise 
kasvatuse õpetajatega!

Järgmises Meie KG-s õpi-
laste ja õpetajate arvamused 
tervisespordipäevast ning 
kokkuvõte kooli MV kerge-
jõustiku tulemustest!

Korraldustoimkonna nimel 
Inge Jalakas

Leivanädala viktoriin kõigi-
le „Meie KG” lugejatele 

1. Missugusest teraviljast 
valmistatakse leiba?

2. Miks ei tohi leivapätsi 
lauale panna lõikesuuga uk-
se poole?

3. Miks vajutasid pere-
naised vanasti enne küpseta-
mist leiva sisse ristimärgi?

4. Mitmendal sajandil ha-
kati Eestis leivavilja kasvata-
ma?

5. Missugune tähtis töö-
riist oli kombaini eelkäija?

6. Missugusel tähtpäeval 
anti vanasti talus loomade-
le leiba?

7. Mis on juuretis?
8. Mis on leivalõime?
9. Mis on leivalasn?
10. Missuguseid leivaga 

seotud vanasõnu tead?
Vastused tuua hiljemalt 

6. oktoobril ruumi 306 (Ru-
th Jasmin) või saata e-mail 
Ruth Jasminile:  ruth@oesel.
edu.ee. 

Parimate vastajate nimed 
avaldatakse järgmise nädala 
„Meie KG”-s.

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Teated

Õpilasesinduse uued liik-
med valitud.

Kolmapäeval, 27. sep-
tembril toimusid õpilasesi-
duse valimised.

Vabadele kohtadele said 
häälteenamusega sisse He-
lena Ramst 10e, Eivo Purga 
10d, Anita Hansen 10a.

Õpilasesindus otsustas 
oma tegemistesse kaasata 
ka kõik ülejäänud kandidee-
rijad, sest alates jaanuarist 
2007 vabanevad 12. klasside 
kohad.

Vabaliikmed on Timo 
Rist, Markus Sepp, Uku-Ras-
mus Lind, Silver-Mikk Raik, 
Ingrid Heinala.

Õpilasesinduse koosolek 
toimub teisipäeviti kell 15.35, 
kokkusaamine ruumis 239.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Extreemne liikumine. Foto: Piret Paomees

Meie KG, 4. oktoober 2006
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KG Seeniorkool alustas
Neljapäeval, 28. septemb-

ril alustas õppetööd KG See-
niorkool, mis on mõeldud 
gümnaasiumis õppivate õpi-
laste vanematele.

Esimestes „koolitundides“ 
astusid lastevanemate ette 
kooli direktor Toomas Takkis, 
õppealajuhataja Maidu Varik 
ja huvijuht Anneli Meisterson. 
10. klasside klassijuhatajana 
tegi  ülevaate klassijuhataja-
te ühisest visioonist 31. lennu 
käekäigule Merle Rätsep.

Miks ikkagi A-kooli, AB-
kooli jms kõrvale on ellu kut-
sutud KG Seeniorkool?

Mõtteid sellest, et inime-
ne peab õppima kogu elu 
ning tulenevalt moraali ja ee-
tika põhitõdedest omandatak-
se erinevates elufaasides tead-

misi erinevalt, võib leida juba 
Sokratese, Platoni ja Aristote-
lese töödest.

Lastevanematelt tulnud 
soovid – saada rohkem tea-
vet kaasaegsest koolikorral-
dusest, noorteprobleemidest 
ja valupunktidest - ongi KG 
Seeniorkooli koolituskursus-
te aluseks. 

Oleme avatud kool. Meie-
ga võivad ühineda soovi kor-
ral erinevatel koolitusloen-
gutel ka 11. ja 12. klasside 
lapsevanemad. 

Info järgmise koolituspäe-
va kohta ilmub Meie KG-s. 
Edu õpinguteks!

Ellen Kask, 
�0C klassijuhatajana 

KG Seeniorkooli kuraator

Loodusteaduste ainenädal
Loodusteaduste ainenä-

dal toimub 9. oktoobrist 13. 
oktoobrini.

Ainenädal saab alguse es-
maspäeval, 9. oktoobril foto-
näituse „Looduse mitmekesi-
sus“ avamisega.

Näituse kordaminekuks 
ootame nii õpilaste, õpetajate 
kui ka lapsevanemate aktiiv-
set osavõttu. Viimane päev 
fotode toomiseks on 5. ok-
toober. Fotod pannakse välja 
I korruse klaasvitriinidesse. 
Kõik näitusekülastajad saa-
vad anda oma hääle parima 
foto väljaselgitamiseks.

Teisipäeval, 10.oktoobril 
kell 14.45 toimub aulas loo-
dusteadustealane viktoriin 
„Mida Juku ei õpi, seda Ju-
han ei tea“. Osa saavad võt-
ta  4.-12. klasside  3-liikmeli-
sed võistkonnad. Kaasa tuleb 
võtta kirjutusvahend.

Kolmapäeval, 11.oktoob-
ril kell 10.45 on  kabinetis 225 
11.-12. klasside keemia prot-
sentülesannete lahendamise 
võistkondlik võistlus ja kell 
11.45 9.-10. klasside võistlus. 
Mõlemal juhul on võistkonna 
suurus 3 õpilast.

Igal võistkonnal kaa-
sa võtta 3 taskuarvutit ja 3 
pliiatsit.

Neljapäeval, 12. oktoob-
ril 1. ja 2. tunni ajal loodus-

viktoriin I kooliastmes (1.-3. 
klass). Viktoriin toimub klas-
sijuhatajatega kokkuleppel 
koduklassides ja läbiviijateks 
on loodusharu õpilased.

1. klassis toimub indivi-
duaalne võistlus, 2. ja 3.  klas-
sis aga võistkondlik (võist-
konna suurus 3 õpilast).

Neljapäeval, 12. oktoobril 
teatevõistlus kiiretele ja tarka-
dele. Kell 14.45  4.- 9. klassid 
ja kell 15.45  10.-12. klassid. 
Võistkonna suurus 8 õpilast. 
Kaasa võtta kirjutusvahend. 
Teatevõistlus algab peasis-
sekäigu eest ja toimub Ku-
ressaare Gümnaasiumi terri-
tooriumil (õues). Ei ole halba 
ilma, on ebasobiv riietus!

Reedel, 13. oktoobril toi-
mub füüsikaõpetajate eest-
vedamisel „Päikesesüsteemi 
inimmudeli loomine“ ( toi-
mub õues) koha ja aja kohta 
jälgi reklaami.

Esmaspäeval, 16.oktoobril 
kell 11.45 parimate tänamine 
aulas.

Kooliastmete üldvõitjaid 
ootab preemiaks rabamatk ja 
dendraariumi külastus koos-
töös Mustjala Loodusmajaga.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhatajaKlass Nimi Koht
2b Grete Paaskivi I aste I koht
2b Birgit Vinn I aste I koht
3b Marie Erlenbach I aste II koht
3b Karmen Vikat I aste II koht
1b Karoline Malk I aste III koht
5a Laura Oolup II aste I-II koht
5a Minni Meisterson II aste I-II koht
6b Helena Pihlas II aste I-II koht
6b Kaisa Silluste II aste I-IIkoht
4b Annaliis Lehto II aste III koht
4b Sisse-Maria Mägi II aste III koht
/a Linda Lapp III aste I Koht
/a Merilin Nõgu III aste I Koht
9b Elo Jõgi III aste II Koht
9b Kertu Saar III aste II Koht
7b Marlen Väli III aste III Koht
7b Susanna Toplaan III aste III Koht

10d Pille Alasi G I koht
10d Maarja-Linda Põld G I koht
11f Eige Luik G II- III Koht
11f Pille Maripuu G II- III Koht
10e Maris Tustit G II- III Koht
10e Mirjam Ool G II- III Koht
12d Heddi Põld G eripreemia
12d Jaana Kummits G eripreemia
11b Katre Kirst G eripreemia
11b LiisTiit G eripreemia

Taimeseadevõistlus
26. septembril toimus 

kooli aulas ülekooliline tai-
meseadekonkurss, valmista-
da tuli seade “Kingipakk”.

Žürii, koosseisus A. Au-
väärt, E.Jurkatam,R.Kaubi, 
hindas töid järgmiselt: vaa-

ta tabelist!
Kõik osalejad said 

punkte klassidevahelisse 
võistlusse. 

Anneli Meisterson, 
huvijuht

“Nunnu” konkursi tulemused. Eelmise nädala kolmel päeval toimus 
1.- 6. klassi õpilastele „Nunnu“ näitus. Selle aasta näituse ideeks oli ot-
sida oma aiast põnevaid ja omapäraseid väikesi „Nunnusid“.
Töid oli esitatud kõigi klasside poolt (1.-6. klassid), oli palju põnevaid 
aed- ja puuvilju, üks uhkem ja põnevam kui teine. Kuna kõik õpilased 
said nimetada ära ka oma lemmik „Nunnu“, siis selgusid ka kolm lem-
mikut: „Puruvanake“-28 häält – Mihkel Šesterikov 3B, „Kõrvitsad käsi-
käes“- 15 häält- Laura Oolup 5A, „Kõrvitsapere“- 11 häält- Marek Valge 
6A, Aitäh kõigile osavõtjatele ning kaunist sügist! Tekst: Sirje Kereme

Meie KG, 4. oktoober 2006

Foto: Grete Pihl
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Õpetajate päeva vaheleht 2006
Head õpetajate päeva!
Minu õpetaja

Minu õpetaja nimi on 
Raina Tiidovee. Ta on tume-
da peaga. Minu õpetaja on 
lahke ja tark. Ta riidleb ai-
nult siis, kui poisid pahan-
dust teevad. Õpetaja aitab 
alati. Olen oma õpetajaga 
väga rahul. 

Brigita Tool, 
2A klass

Minu õpetajal on pikad 
ja tumedad juuksed. Ta ai-
tab meil hästi õppida. Tema 
käest saab kõike küsida. Ta 
on väga tark. Kui vaja, siis ta 
riidleb ka. 

Karl Kohu, 
2A klass

… siis tahaksin olla klas-
sijuhataja. Ma ei tahaks an-
da mitte ühelegi õpilasele 
mitte midagi õppida. Ma ta-
haksin, et nad õpiksid kõik 
koolis ära. Ma ütleksin ko-
katädile, et lapsed võiksid 
saada süüa seda, mida nad 
tahavad. Ja ma teeksin nii, 
et lapsed võiksid käia ainult 
oma lemmikainetes. Nad ei 
peaks käima võõrkeeltes ja 
tüütutes ringides, kus nad 
ise käia ei taha. Ja see muu-
dabki õpetaja ja laste kooli-
päevad toredaks.

Anna-Maria Lest, 
2B klass

Kui ma oleksin direktor…
…siis ma teeksin niimoo-

di, et tunnid kestaksid ainult 
10 minutit. Vahetunnid aga 
45 minutit. Ja reedeti teeksin 
ma kõikidele klassidele klas-
siõhtu. 

Grete Kaal, 
2A klass

Kui ma oleksin õpetaja…
…siis ei annaks ma üld-

se lastele koju õppida. Tun-
nis me vahel ka mängiksi-
me. Kui ma oleksin õpetaja, 
siis ei oleks ma kuri ega ran-
ge ja laseksin lapsed vahe-
tunnil õue.

Oliver Fedorov, 
2A klass

…siis õpetaksin mate-
maatikat ja eesti keelt. Kii-
daksin alati oma klassi lapsi. 
Ma ei annaks koju palju õp-
pida. Minu klassis oleks pal-
ju lilli. Ma oleksin hea ja lah-
ke õpetaja. 

Liis Kubits, 
2A klass

… mulle meeldiks õpe-
taja olla, eriti tantsuõpeta-
ja. Siis saaksin lapsi tantsi-
ma õpetada ja neid hinnata. 
Kunstiõpetaja ma tahaksin 
ka olla. Siis saaksin koos las-
tega meisterdada.

Merit Lehtsalu, 
2A klass

…siis ma 
oleksin kor-
ralik õpetaja-
õpetaksin lapsi 
korralikult käi-
tuma, kenasti 
kirjutama ja joo-
nistama.

Kusti Aavik, 
2B klass

…siis ma viik-
sin lapsed huvita-
vatesse kohtadesse 
ekskursioonidele. 
Ma oleksin lahke ja 
annaksin vähe õp-
pida. 

Richard Kesküla, 
2B klass

…siis õpetaksin lapsed 
targaks. Ja kenasti käituma 
ja hoolsaks. 

Risto Lillemets, 
2B klass

…siis ma õpetaksin väga 
hästi. Ma oleksin lahke, sõb-
ralik ja ma õpetaksin kõiki 
oma klassi lapsi väga hool-
saks. Ma aitaks õpilasi ja ma 
oleks väga südamlik. Ma an-
naksin väga vähe õppimist.

Greete Paaskivi, 
2B klass

Mis teeb õpetaja 
töö toredaks?

Õpetaja töö teeb 
kindlasti toredaks 
see, et …

… ta saab kogu aeg 
kõige ees olla ja et ta ei 
pea õppima koduseid 
ülesandeid. Greete

… ta saab lapsi õpe-
tada. Katrin

…  lapsed on rõõm-
sad. Risto

… ta saab lastele hin-
deid kirjutada. Richard

… õpetaja ei pea 

hommikust õhtuni tööl ole-
ma ja saab päeval koju. Ing-
rid

… õpilased on korralikud 
ja ei kiusa teisi. Anna-Maria

… lapsed on toredad ja 
see, kui lapsed saavad “vii-
si”. Henry

… siis saab palju kirjuta-
da. Ago

… ta ei pea kätt tõstma, 
kui rääkida tahad. Birgit

Õpetaja töö üle arutlesid 2B 
klassi õpilased

Mis teeb 
õpetaja töö 
raskeks?
Õpetaja töö teeb ras-
keks see, et …

… peab laste töid kont-
rollima ja hindama. Ago, 
Kusti

… ta peab kogu aeg 
seisma. Ka laste kisa väsi-
tab õpetaja ära. Gerli

… õpetajal peavad ole-
ma tugevad närvid. Kris-
tiina

… ta saab vähe palka. 
Henry

… vahel õpilased kiu-
savad üksteist ja ei õpi 
korralikult. Vahel ka vale-
tavad klassikaaslastele ja 
õpetajale. Anna-Maria

… õpetaja peab lastele 
palju õpetama. Ingrid

… vahel peab lapsi kee-
lama. Richard

… lapsed on lärmakad. 
Risto

… ta peab korda pi-
dama ja klassi ees seisma. 
Minni

… ta peab karjuma ja 
vahetunnis võib isegi kur-
diks jääda. Greete

… lapsed vahel lollita-
vad ja teevad pahandust. 
Kaur

Õpetaja töö üle arutlesid 2B 
klassi õpilased

1

2
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Ajalehte toetavad:

Tulevikukool
Koolimaja on suur ja 

avar. Koolimaja sööklas tee-
nindavad sind robotid, kes 
kannavad sulle ette toidu, 
mida ise soovid. Kooli te-
hakse sisse ka rularada ja 
mini-autode, mini-ülekäi-
guradade, mini-teede ja 
mini-liiklusmärkidega liik-
lusrada. Õpilased jäävad 
sama targaks, andekaks ja 
tubliks. Uusi õppeaineid 
tuleb kuhjaga. Tulevad 
liiklustund, kokandus-
tund, remonditund, auto-
sõidutund, leiutamistund 
ja rulatund.

Klassiruumide kõrval 
on magamistuba. Ja uju-
las on hästi suur bassein, 
kus ujumistunnis saab ka 
mängida. Õpetajad jää-

vad lahkeks, abivalmiks ja 
lahedaks. Tunnid algavad 
kell 10.00. Õpilastel on raa-
matute asemel kaasaskantav 
arvuti. Sealt nad saavad otsi-
da vajalikku infot tunni koh-
ta. Arvuti muutub vahetun-
ni ajal mänguarvutiks.

Karl- Martin Lember, 
4A klass

Enamik õpilasi on oma 
kooli fännid. Mullegi meel-
dib meie uus klass ja meie 
õpetaja.

Arvan, et Kuressaa-
re Gümnaasium on parim 
koht, kus üks laps saab õp-
pida. Kuigi olen meie suure 
kooliga harjunud, võiks tu-
levikus mõni asi olla vähe-
ke teisiti. 

Klassides võiks koos õp-
pida vähem õpilasi. Nii 
oleks rahulikum lastel ja ka  
õpetajal, kes jõuaks rohkem 
rääkida iga lapsega. Parimal 
juhul jätkuks igale klassile 
kaks klassiõpetajat. Kui mõ-
ni laps ikka korda segaks, siis 
temaga tegeleks kooli tur-

vatöötaja. Tunnid 
võiksid olla pike-
mad ja kodus õppi-
da ei antaks. Tun-
niplaanis võiks olla 
rohkem tööõpetu-
se ja kunstitunde. 
Õpetajal oleks või-
malik osta ja õpe-
tada kasutama eri-
nevaid põnevaid 
värve ja muid ma-
terjale, mida ko-
dus ei ole. Mõned 
tunnid toimuksid 
väljaspool kooli 
mõnes asutuses, 
muuseumis või 
raamatukogus. Üks tund nä-
dalas kuuluks õpilaste poolt 
valitud teemale. Seal aruta-
taks näiteks mõnda uut fil-
mi, arvutimängu või muud 
huvitavat asja.  Ujulas oleks 
peale basseini ka vesiliu-
mäed, korruste vahel liiguk-
sid eskalaatorid. Tüdruku-
tel ja poistel võiks olla eraldi 
puhketoad, sest nende män-
gud ja muud tegemised va-
hel segavad üksteist. Mui-
dugi võiks ka tulevikus olla 
koolis valged puhtad ruu-
mid, mõnus söökla ja aknast 
paistmas metsatukk.

Krislin Soon, 
4A klass

Minu tulevikukool asub 
metsas. See kool on puidust. 
Seal on üks väike klass. Seal 
asub ka tall, kus elavad ho-
bused. Õpilased on 11- 
17aastased. Seal õpitakse 
ratsutamist ja talupidamist. 
Seal klassis on mugavad tu-
gitoolid ja pehmed vaibad. 
Õpetajad on hästi lahked ja 
sõbralikud. Õpitakse õues ja 
klassis. See oligi mõnus tule-
vikukool!

Loretta Tiits, 
4B klass

Ma tahaksin väga käia 
tulevikus sellises koolis, mis 
on suur ja lai pilvelõhkuja. 
Koolil on isevahetuvad vär-
vid. Koolimajas peaks ole-
ma suur ujula, kus on mi-
tu liutoru, palju basseine ja 
mullivann. Tundideks võiks 
olla tantsimine, ujumine, ilu-
võimlemine, mood ja aeroo-
bika.

Õpetajad võiksid ol-
la stiilsed ja moodsad, kes 
ei anna palju õppida. Selles 
koolis käivad ainult tüdru-
kud. Nad on väga ilusad ja 
sõbralikud. Klassid on ilu-
sad ja kirevad, kus on tele-
kas, arvuti ja voodi.

Sissel-Maria Mägi, 
4B klass

Tulevikukool võiks ol-
la sinist värvi. Tulevikukoo-
li õpilased on väga korrali-
kud. Seal õpitakse kosmose 
elu. Koolis on masinad, mil-
lega saab ajas rännata. Õpe-
tajateks on ikka inimesed, 
sest nendega on kõige pa-
rem suhelda. Õppimiseks on 
virtuaalprillid.

Jako Jõgi, 
4B klass

3
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Mõista-mõista, 
kes see on
Arva ära, kes on viimasel 
kahel leheküljel olnud pil-
tidel!

Vastused tuua reedeks, 
6. oktoobriks ruumi 106! Li-
saks vastustele märgi lehe-
le ka oma nimi ja klass. Täp-
sete vastajate nimed ilmuvad 
järgmises ajalehes.

Ma tahaksin ka sellises 
koolis käia, aga pange tä-
hele - seda kooli on võima-
tu ehitada. 

See kool asub Kuressaa-
res, aastaarvuks on 2225. 
Sellel koolil on 60 korrust ja 
320 klassi. Majas töötab 320 
õpetajat ja 9865 last. Seal on 
12 lifti ning lapsed tuuakse 
kooli eralennuki või limusii-
niga. Õpilased on koolis vii-
sakad ja tunnid on samad, on 
aga üks lisatund: see on va-
ba tund. Ja peale selle on seal 
mullivannid. Kui see kool 
oleks olemas, oleks see pa-
rim kool maailmas.

Ralf Heinsoo, 
4B klass


