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Teated
Tähelepanu õpilased!
Palume kõik kuulutused ja teated panna ainult 1.
korruse stendile. Knopkasid
saab turvaruumist.

Õpilased!
On saabunud
vahetusjalatsite hooaeg!

Lk. 1

Suure Teatriõhtu
esinemisjärjekord on
selgunud!

Lk. 2

Ameerika päeval
toimunust saad
täpsemalt lugeda siit.

Lk. 4

Head lugemisvara
isadepäevaks saab
kooliraamatukogust!

Juhtkond

1.-6. klassi isadele pühendatud kontsert
Esmaspäeval, 13. novembril kell 18.00 - 19.00
toimub Kuressaare Gümnaasiumi aulas 1.-6. klassi
õpilaste isadele pühendatud
kontsert. Ootame rohket osavõttu!
Raina Tiidovee,
klassiõpetaja

Palju
Teatriõhtu 2006 esinejad
õnne! Suur
1. 10B “Vincent “Ahju- Lavastaja: Heli Vaher.
„Müür“ samanimelise teose

Teatriõhtu 2005. Foto: Gert Lutter

Õpilaste sünnipäevad
Eneli Raaper 11E
Tanel Trei 11F
Karit Jõgi 11A
Iiris Ülem 10F
Marten Mäeots 2A
Mari Lõugas 10E
Tavo Usin 6A
Tiina Kuusk 12A
Elo Jõgi 9B
Kaia Kärner 12B
Kristi Lepp 6B
Jaana Asumets 10E
Triin Notton 9C
Andri Altmäe 7A
Rait Hansen 11A
Helmi Lõhmus 3B
Mihkel Aavik 6B
Kätlin Mägi 3A
Kristi Maripuu 8B
Taavi Saar 7A
Eliis Mets 3A
Mauri Pihlas 4A

09.11.
09.11.
09.11.
09.11.
10.11.
10.11.
10.11.
10.11.
10.11.
10.11.
11.11.
11.11.
11.11.
12.11.
12.11.
12.11.
12.11.
13.11.
13.11.
13.11.
14.11.
14.11.

Õpetajate sünnipäevad
Ilse Au

14.11

alune” Leone” Juhan Kunder “Ahjualune” ainetel. Lavastaja: Triinu Lomp
2. 12B „Kaval-Ants ja Vanapagan“. Lavastaja: Krista
Viipsi
3. 10F “Vaeslapse käsikivi”. Ühistöö.
4. 11A “Helde puuraiuja” Fr. R. Kreutzwaldi “Rehepapp ja Vanapagan” ainetel. Ühistöö.
5. 10E “Ugrimugrisigrimigri...” F. R. Kreutzwaldi “Kullaketrajad” ainetel.
Ühistöö.
6. 12E „Kavalance ja vanepegan“ Kaval-Antsu ja
Vanapagana ainetel. Lavastajad: Taavi Himmist ja
Heikko Jäe.
7. 12A “Patukahetsejad”
August Jakobsoni raamatu
“Ööbik ja vaskuss” ainetel.

8. 11F Fr. R. Kreutzwaldi jutu “Pilli-Tiidu” ainetel.
Lavastajad: Liina Oolup,
Katrina Kaubi
9. 10C “Kratt” Eesti rahva muinasjuttude ainetel.
10. 12C “Kiusupunn” M.
J. Eiseni teose “Eesti imede
ilmast. Eesti ennemuistsed
jutud l” võetud loo “Kiusupunn” põhjal. Lavastajad:
Mari Tiirik ja Reedik Kivisoo.
11. 11E “Tilleprintsess
sünnist abieluni” Voldemar
Milleri “Tilleprintsess” ainetel. Käsikiri: Karilin Paas,
Anna-Liisa Vasur ja Eneli
Raaper. Lavastajad: Markus
Undrest ja Kaspar Heinsaar
12. 10A “Ahjualune” Juhan Kunderi ainetel. Lavastaja: Birgit Voksepp
13. 11D A. Kivirähk

ainetel. Ühistöö.
14. 10D „Kuuvalgel vihtlejad neitsid” Kreutzwaldi
“Eesti rahva ennemuistsed
jutud” ainetel. Lavastaja: Pille Alasi.
15. 11B ,,Nukitsamees”.
Lavastaja: Mari Pihel.
16. 12D „Tuhkatriinu“
Fr. R. Kreutzwaldi “Eesti
rahva ennemuistsed jutud”
ainetel. Lavastaja: Virgi Kobin.
17. 11C „Reinuvaderi vembud“ Ernst Särgava
“Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest” muinasjuttude ainetel.
Marit Tarkin,
korraldaja
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Juht tänab
Tänu Mai Rannale ja tema abilistele omaloominguliste laulude võistluse korraldamise eest!
Tänu KG huvikooli Inspira õpilasele Kristiin Koppelile ja tema juhendaja
Pilvi Karule tubli esinemise eest Laulukarussell`2006
konkursil!
Tänu Laine Lehtole, kes
oli oktoobris ilmunud Kersti
Türk`i käsiraamatu “Arenguvestlused koolis” üheks
kaasautoriks!
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Ameerika päev meie koolis

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

KG õpilaste teaduskonverentsil esinenud Kaidi
Kuuske (10a), Janno Tilka
(8c) ja ka kõiki teisi esinejaid, samuti konverentsi juhte Liis Kaalu ja Mihkel Luksi
(11b) koos abilistega, ajakirjanik Laura-Liisa Perovat
(11c) ning konverentsi korraldanud Teadusmaa töögrupi liikmeid - õpetajad
Sirje Kereme, Eve Paomees,
Madli-Maria Niit, Renate
Pihl, ja “Osilia” juhatajat pr
Maie Meiust.
Kõiki KG ja SÜG-i õpetajate konverentsi “Ühenduses peitub jõud” külalisi ja
esinejaid, eriline tänu ka ettekande pidanud KG õpetajatele: Laine Lehto, Tiiu Vöö,
Madli-Maria Niit.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Victor Alari Gustav Adolfi
Gümnaasiumist KG õpilaste teaduskonverentsil. Foto Renate Pihl

12A neiudude ansambel. Foto Gert Lutter

Võimalus saada palju teemakohaseid teadmisi
Veerandi viimane päev,
27. oktoober oli täis askeldamist. Üheks põhjuseks oli
kindlasti see, et oli Ameerika päev meie koolis.
Juba nädal aega kaunistasid kooli seinu teemakohased plakatid paljudel erinevatel teemadel, näiteks
Ameerika
traditsioonid,
muusika (erinevad stiilid),
poliitika, osariigid, sport,
autod, äri, staarid. Teemade
rohkus võimaldas meelepärast valikut. Terve nädala
jooksul uudistasid noored
plakateid. Üks noormees
ütles: „Ilusad värvilised pildid.” Need tutvustavad pildikesed valmisid gümnaasiumiõpilaste endi käe läbi.
Olles ise gümnaasiumiõpilane, saan öelda, et kogutud
materjali ühtseks tervikuks
kokkupanemine oli huvitav. Õpetaja Merike Kivilo:
„Vahvad stendid olid.”
Aulas toimusid ka presentatsioonid.
Kuulajaid
olid kogunenud väga palju.
Kõigepealt esitas 12. a klassi neidude ansambel laulu
„America, the beautiful”,

mis oli väga armas. Stacy
Ashford ja Arik Kotkowsky, mehed otse Ameerikast,
rääkisid väga elavalt sellest
suurest ja võimsast riigist.
Õpetaja Grete Pihl: „Ariku
esinemine oli väga hea!”
3 ja 4. klassil oli esitlusest natuke raske aru saada
vähese inglise keele oskuse tõttu. Vanematel probleeme ei tekkinud, slaidid
aitasid paremini aru saada. Peale kõige selle oli ka
võimalus tutvust teha line-tantsuga Inge Jalaka juhendamisel. Seda käis uudistamas huvijuht Anneli
Meisterson: „Õpilasi oli kogunenud rohkelt ja tantsusamme seati innuga.” Mõned õpilased ei teadnud, et
line-tantsu sai proovida ja
olid õnnetud, et nad sellest
polnud kuulnud. Siiski said
nad jälgida filmi Ameerika loodusest ja tuntumatest
linnadest.
Inglise keele tundides
said õpilased lahendada huvitavaid ülesandeid. Õpetaja Ave Jõgi: „Tundides tegelesin Briti-Ameerika inglise
keele erinevustega ja tegime
vastavaid harjutusi.” On ju

oluline teada, kust üks või
teine sõna pärit on.
Kogu nädala jooksul tekitati huvi Ameerika ajaloo,
asukoha, osariikide, poliitika, keele, hümni ja teiste huvitavate Ameerikaga
seotud faktide kohta. Meenus varemõpitu ja sai ka uusi teadmisi. Õpilased arvavad, et taolisi üritusi peaks
rohkem olema. Väga tore
päev oli, kõik oli kena!
Täname kõiki, kes tulemuse nimel vaeva nägid ja
järgmiseks aastaks ootame
juba uusi ning huvitavaid
ideid.
Laura-Liisa Perova,
11C klass

Õpilased tänavad
3.-6. klassi õpilased tänavad õpetaja Inge Jalakat,
õpetaja Stacy Ashfordi ning
oma vanemaid koolikaaslasi Karina Klaisi ja Arik
Kotowsky’t, kes rääkisid
oma elust Ameerikas ja vastasid laste arvukatele küsimustele!
Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
nimel
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4.-9.kl. Koondhinne „5“ või „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea. 2.-3.kl. Koondhinded „5“ või üks „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea. * koondhinne ainult „5“

Kvaliteedi %

100
100
100
100
100
96,2
100
100
96,4
100
94,4
97,8
94,6
81,1
100
91,7
90,3
86,1
88,2
100
91,4
95

87,5
100
92
88,5
91,9
65,4
92,3
72,4
46,4
62,9
36,1
61,1
29,7
35,1
21,2
41,7
29
19,4
29,4
36,1
30,4
51,2

Õpilaste Arv

Õppeedukuse %

2A: Grete Kaal*, Henri Kelder*, Karolin Kärm*, Merit Lehtsalu*, Claudia Rahnel*, Sander
Tiits*, Brigita Tool*, Isabell Kasesalu, Ave Mägi, Vaiko Oder. 2b: Richard Kesküla*, Greete
Paaskivi*, Ingrid Pruunlep*, Caroly Käspre, Anna-Maria Lest, Gerli Nelis, Ago Oll, Kati
Räim, Kristiina Takkis. 3a: Diana Kasesalu*, Cäroly Kirs*, Kristina Liiv*, Eliis Mets*, Gert
Mandel, Sander Tamm, Henry Viirmäe. 3b: Marie Erlenbach*, Helmi Lõhmus*, Loore
Pihlas*, Karmen Vikat*, Sigrid Palts, Kristel Sepp, Siiri Sünd. 4a: Kristo Ader*, Karl-Martin
Lember*, Reimo Link*, Carl Vaher*, Alari Adoson, Henri Kaljulaid , Birgit Pulk, Sander
Puppart, Reti-Liis Saks, Heleri Sepp, Krislin Soon, Tristan Tamm, Karmen Tamsalu,
Kristjan Tänav, Maarit Meola. 4b: Mait Erlenbach*, Joanna Kajak*, Annaliis Lehto*, Mirjam
Tenno*, Ralf Heinsoo, Jako Jõgi, Kärt Kaasik, Andreas Kalm, Hedi Kereme, Marek Kesküll,
Martin Kirs, Henri Lepik, Maria Lindau, Trevor Ling, Tomek Lõuke, Morten Mägi Ravn,
Siisel-Maria Mägi, Liisel Nelis, Priidu Saart, Liina Salonen, Santa-Lotta Seppel, Loretta
Tiits, Johan Vahter. 5a: Riin Nõukas*, Brenda Rauniste*, Aili Allas, Anneli Antsmaa,
Georg Arnold, Kaur Hiet, Jane Kaju, Hanna Lena Kesküla, Kertu Laasma, Liis Lepik,
Karel Liiv, Minni Meisterson, Laura Oolup, Grete Paia, Fred Paist, Merily Sepp, Kelly
Talvistu, Getter Vaha , Kati Vahter, Vahur Varris, Birgit Verbitski. 5b: Marleen Kubits*,
Lilian Truu*, Heelika Aavik, Priit Aavik, Elariin Kruusamägi, Kadri Laum, Janet Lõbus,
Siim Pildre, Kadri Pitk, Silver Ringvee, Sten Rosljuk, Johanna Suurhans, Tairica Taavita.
6a: Kristiina Avik*, Eliise Kõiv*, Kristiin Mets*, Johanna Sepp*, Hanna-Liisa Luik, Anett
Munk, Steven Nepper, Riin Oeselg, Andres Opp, Merili Põldema, Kevin Schultz, Steven
Sullakatko, Lisette Toplaan, Ulvar Vahter, Margot Väli, Ingrid Mänd, Kristi Reinfeldt. 6b:
Kaisa Silluste*, Renate Aavik, Marie Hein, Klair Kivi, Maris Kõrgesaar, Denis Losnikov,
Helena Pihlas, Kristi Sink, Juulia Tšekman, Sandra Tulk, Martin Õisnurm, Regine Trei. 7a:
Heleri Kereme, Karina Klais, Laura Laaster, Linda Lapp, Maris Magus, Merilin Nõgu, Sten
Rassel, Piret Salumäe, Kersti Sepp, Stina Silluste, Kevin Soon. 7b: Livia Matt*, Loore Paist*,
Mari-Liis Sepp*, Markus Mäemets, Anet Oll, Diana Ränk, Susanna Toplaan, Aaron Usin,
Elisabet Välbe, Marlen Väli, Carel Martin, Pilleriin Vahter, Helen Vatsfeldt. 8a: Kristiina
Ader*, Jorgen Holm, Kadi Ilmjärv, Liisa Järsk, Henri Kunstmann, Karl Sepp, Triin Vaga.
8b: Holger Kilumets*, Madis Erlenbach, Merilin Heinsoo, Kristi Kandima, Laura Killandi,
Amor Luup, Kristi Maripuu, Keidi Saks, Sigrid Sünd, Johanna Toplaan, Sander Tulk,
Angelika Usin, Tauri Väli, Aiki Allik, Tiiu Jõgi. 8c: Janno Tilk*, Reet Salumaa, Kristiina
Kiil, Madis Saarma, Liina Sepp, Kätlin Tahk, Kaari Uus, Mikk Varvas, Krõõt Lõbus. 9a:
Alan Väli*, Teele Azarov, Mare Kiider, Kerttu Kilumets, Janet Laus, Rauno Rüütel, Piret
Saar. 9b: Egle Lõuk*, Juta Altmets, Erik Arro, Siiri Kaseorg, Krete Kiider, Elis Ramst, Kertu
Saar, Margared Saar, Gettel Sink, Sandra Tiitson. 9c: Martin Alas, Elisabet Arge, Elisa
Avik, Anni Kadakas, Epp Mänd, Häli Nelis, Sass Pääsk, Karl-Kristjan Raik, Kerli Reinart,
Jana Smidt, Piret Spitsõn, Aare Tuulik, Maria Pihl.

2a
24 21
2b
24 24
3a
25 23
3b
26 23
1.-3. 99 91
4a
26 17
4b
26 24
5a
29 21
5b
28 13
6a
35 22
6b
36 13
4.-6. 180 110
7a
37 11
7b
37 13
8a
33
7
8b
36 15
8c
31
9
9a
36
7
9b
34 10
9c
36 13
7.-9. 280 85
2.-9. 559 286

Klass

I õppeperioodi väga hea ja hea
õppeedukusega õpilased

“4” Ja ”5”-liste Arv

Õppetöö
tulemused
1. perioodil

Märkus: õppeedukuse
%, s.o. vähemalt rahuldavalt edasijõudvate õpilaste protsent õpilaste üldarvust. Kvaliteedi %, s.o.
hindele “5” ja “4” õppivate õpilaste protsent õpilaste üldarvust
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Teated
Trummihuvilised!
Kokkusaamine neljapäeval, 9. novembril kl. 14.45
muusika vaheruumis!
Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Koolijuht tänab
Tänud
õppealajuhataja Anu Saabasele Tartumaa
koolijuhtide vastuvõtu korraldamise eest.
Tänud Maidu Varikule
SÜG - KG Mänd(ameti)jala
konverentsi
korraldamise
eest.
Toomas Takkis,
koolijuht
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Lugedes rikkamaks
Isa olemasolu olulisuses
ei kahtle küll mitte keegi.
Järgnevalt vaatame, kuidas suhtub isadesse omamaine uuem laste- ja noortekirjandus.
Vaatlusalused raamatud
kõnelevad laste lähedusevajadusest ja soovist end turvaliselt tunda. Neile pole palju
vaja – rääkida, kusagil koos
isaga käia, midagi seltsis ette võtta, raskel hetkel sülle
pugeda või muul moel kaitstust tajuda. Tunda, et minu isa on minu poolel. Suhe
emaga on kuidagi argisem,
temaga kõlbab nati paha ka
olla. Aga isa armastus ja tunnustus - need on erilised.

A. Toikka ja A.Mägi raamatus „Ruudi” ei ole nimitegelasel isa. “Oli üks lahe sell,
mängis hästi kitarri ja sõitis
talvel lumelauaga. Igav temaga ei hakanud. Aga last
ta ei tahtnud, ütles, et ei julge nii suurt vastutust enda peale võtta.” (lk. 149) Nii
kõneleb ema oma pojale tema isa lugu. Ruudi korraldab papakonkursi, sest teda
ei lastud ilma isata viikingilaevale. Vahikorras olev viiking ütles ilma igasuguse tagamõtteta, et poiss, otsi oma
isa üles, kuna arvas, et poisi isa on laadamöllus kaotsi
läinud. Ruudi võttis meest
sõnast..
A.Kivirähki “Limpa ja
mereröövlites” (kus muide

lusti ja lõbu taga väga sümpaatse pere elu kujutamine
peidus) hüüab Limma viimases hädas: “Nüüd aitab!
Kui te nii pahad olete, siis
ma kutsun isa.” Teate kätte
saanud isa omakorda ütleb:
“Nojah, eks ma siis lähen.
See on isa kohus, oma lapsi mereröövlite käest päästa.”. Siin raamatus ootab
laps oma isalt turvatunnet ja
kaitstust.
“Sirlis, Siimus ja saladustes” seovad isad kurja matemaatikaõpetaja kardina sisse ja sokutavad Aafrikasse
sõitva laeva peale, et õpetaja teisel mandril pärdikuid
kantseldaks. “Egas midagi,
mehed,” lausus punahabe.
“Elage hästi! Lapsed on selleks korraks päästetud.”

K.Reimuse “Haldjatantsus” meenutab peategelane aega, kui ta oli väike tüdruk ja isa veel nende juures
elas. Tüdruku koerakutsikas suri, lapse lein oli tohu-
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Lugemissoovitus
tu suur. “Isa tuli, võttis mu
sõnalausumata sülle ning
hoidis kõvasti ümbert kinni.
Tema kampsunisse oli palju kergem nutta. Ta paitas
oma suurte kätega mu tohutu mure palju väiksemaks
/.../ Mu väikesel õel polnud mitte kunagi olnud võimalust niiviisi isa süles oma
maailmamuret välja nutta
ja lohutust saada.” (lk.125)
Isa püüdis oma lastega edasi suhelda. Helistas, aga ei
osanud midagi rääkida. Käis
vaatamas, ajas totra jõuluvana näoga lapsejuttu, tõi kukekommi. Kukekommiisaks
vanem tütar teda nimetaski.
Tütar tundis, et talle ja õele
kuulub nüüdsest ainult see
aeg ja armastus, mis uuest
naisest üle jäi. Sellest oli vähe. Ema ei tahtnud harilikult isast sõnagi rääkida. Nii
võõrdusid lapsed oma isast.
K. Reimus ei kujuta isa paha
mehena. Mees püüab küll,
aga talle ei tehta suhtlemist
lihtsaks. Lõpuks sulatab kiri
ja õigeaegselt laekunud rahaline abi tütre südames jää.
Mees selgitab, et nad lihtsalt
ei sobinud emaga, et ema
pole kunagi mingit abi vastu võtta tahtnud ja palub, et
tütred ei vihkaks teda ning
kutsub neid puhkusereisile. Ilma emata, ilma uue naiseta. Lihtsalt isa ja tütred. Ja
ühtäkki tunneb tüdruk, et
neil on isa, kes neid tahab.
Kes tunneb, muretseb, teeb
vigu ja kahetseb neid. “Võibolla annan ma talle kunagi
andeks,” mõtleb tütar, aga
andeksand vist juba on toimunud.
Turvatunde ja kaitstuse kõrval vajab mistahes vanuses laps ka lähedust oma
isaga ning väiksena püüdleb
selle poole kõikide vahenditega. Suurena enam nii väga ei püüdle, aga vajab ikka.
“Sirlis, Siimus ja saladustes”
torkas Siim oma isa kahvliga. “Ai!” ütles isa. “Mis sul
arus on, miks sa mind kahv-

liga torgid? Kas sa arvad, et
ma olen mõni viiner?” “Ei
ole sa kellegi viiner,” vastas
Siim pahaselt. “Sa oled isa
ja pead minuga kalale minema.” Tegelikult ei söö Siim
üldse kala ja asi polegi kalastamises. Tema lasteaiasõber Stjopa käib alailma isaga
kalal ja Siim oli Stjopa peale väga kade. Poiss tahtis, et
tema isa ka temaga kahekesi
midagi ette võtaks.

L.Tungla “Varesele valu” Iisi isa hoidis tütart nagu silmatera, kippus teda
ehk liigagi hellitama. “Andres hoolis oma lastest rohkem kui naistest,” tõdeb üks
neist naistest pisukese kibedusega. (lk.73) “Varesele valu” Iisi vanemaid pööras elu
üht ühele, teist teisele poole. Ema ja isa ei olnud tülis. Ema valis tantsijakarjääri ja elu Londonis. Isa leidis
uue naise ja sai poja. Iisi tajus teatavat võitlust vanemate vahel, kumb tütrele
tähtsam on. See väljendus
ületrumpavates kingitustes.
Aga mitte see pole tüdrukule kõige olulisem. Tähtis on,
et isa on vajalikul hetkel tütre jaoks olemas ja päästab
ta sandist olukorrast. Nagu
rüütel printsessi lohe käest,
võrdleb tütar olukorda muinasjutuga.
K.Kenderi teos „Kuidas
saada isaks” räägib ühest
mehest, kes avastab, et ta ar-
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Teated

Lugedes rikkamaks
olegi isa ja ema on tütre eest
oma untsu läinud armastust
ning veel paljutki saladuses
hoidnud. Anni pärisisa üritanud omal ajal pilte maalida, läbi ent ei löönudki ja olla nüüd tavaline joodik. Käis
esialgu tütart vaatamas, viimati, kui Ann oli viiene. (lk.
23) Kasuisa on tüdrukule olnud tegelik isa. Rohkem, kui
segadus isadega, ajendab
Anni kodunt põgenema ema
varjatud elu.
Raamatud peegeldavad
mastab oma kallima last sama palju kui oma kallimat.
Nimelt tugevnes terve teose
jooksul side Ricki ja Kaareni vahel. Kaaren nägi selles
poisis midagi, mis oli talle
meeltmööda, ja ta oli nõus
tegema absoluutselt kõike, et
sellel väiksel tegelasel oleks
tulevikus hea elu eeskujulike vanemate ja ilusa koduga. Sellest ka teose pealkiri
“Kuidas saada isaks?”. Läbi suurte raskuste, magamata ööde ja palava armastuse
suudab ta ka selle võimaluse Rickile lõppude lõpuks
anda.
A.Valliku “Kuidas elad,
Ann?” sündmused vallandab teadasaamine, et isa ei

mitmesuguseid olukordi ja
kujutavad väga erinevaid
karaktereid – isad kaasa arvatud. On isasid, kes kärata,
tunnustust nõudmata oma
rolli kannavad. Niisuguseid



kirjeldab ka noortekirjandus. Küll kõrvaltegelasena,
aga hoolivana ja olulisena.
Autorid kirjeldavad, miks
isad mõnikord selliselt käituvad, nagu nad käituvad.
Ja nad kirjutavad teksti sisse
või allteksti selge sõnumi, et
isad tegelikult armastavad
oma lapsi, hoolivad neist ka
siis, kui nad on mingil põhjusel eemal, ära. Et nad võivad olla ekslikud, nõrgad,
suhetes saamatud, tunnete
väljendamisel kidakeelsed –
ometigi sisimas oma lastesse
sügavalt kiindunud. Seda on
kena lugeda.
Kui on lapsi, kelle elus
säherdune isa puudub, siis
oleks hea neile vähemasti raamatus näidata, milline
too olema peaks.
Need teosed aitavad otsida, leida ja lahendada
inimestevahelistes
suhetes tekkinud situatsioone
ja probleeme ning annavad
mõtteid kirjandi kirjutamiseks.
Kooliraamatukogus on
need raamatud saadaval.
Raamatute põhjal kokku
pannud Urve Aedma

Kirjandusega neljapäevast
neljapäeva
16.-23. novembrini korraldatakse Kuressaare Gümnaasiumis 12. kirjanduspäevi.
Kavas on:
• Põhikooli
Teatriõhtu
7.-9. klassidele neljapäeval,
16.11 kell 17.00 (NB! Registreerimistähtaeg 13.11 heidi @
oesel.edu.ee);
• sõnalis-muusikaliste
kavade konkurss „Luule läbi aastaaegade“ 4.-6. klassidele esmaspäeval, 20.11 kell
14.00 ;
• sõnalis-muusikaliste huumorikavade konkurss
„Naer terviseks“ 1.-3. klassidele teisipäeval, 21.11 kell
8.10 ;
• kirjandusviktoriin
1.12. klassidele ja direktsiooni võistkonnale teisipäeval,
21.11 kell 15.00 (NB! Registreerimistähtaeg 14.11 merle@
oesel.edu.ee);
• Suur Teatriõhtu 10.-12.
klassidele neljapäeval, 23.11
kell 17.00 (NB! Lähiajal truppidele infotund).
Palun igal põhikooliklassi esindajal või klassijuhatajal
broneerida ÜKS! endale sobiv
prooviaeg aula graafikus huvijuhi juures 13. novembriks.
14.-15.novembril saavad end
registreerida gümnaasiumiklassid.
Hoidke end kirjanduspäevadega kursis infolehe Meie
KG ja Kuressaare Gümnaasiumi veebilehe kaudu!
Eve Paomees,
eesti keele osakonna
juhataja

“Kuu tegija” statuut
1. Antakse välja igakuiselt Kuressaare Gümnaasiumi direktsiooni otsuse alusel
tunnustamaks ja tänamaks
Tegijaid, kelle Tegu on kaasa
aidanud Kuressaare Gümnaasiumi edenemisele.
2.Ettepanekuid Tegijate
tunnustamiseks ja tänami-

seks võivad teha kõik Kuressaare Gümnaasiumiga seotud ja meisse hästi suhtuvad
kodanikud, ühendused, ettevõtted jms.
3.Ettepanek saab olla tehtud möödunud kuu Tegija
tunnustamiseks ja tänamiseks.

4.Ettepanekud
aadressil Nooruse 1, Kuressaare
Gümnaasium, koolisiseselt
sekretärile, hiljemalt algava
kuu kolmandaks päevaks.
5.Ettepanekud vaatab läbi ja otsustab “…kuu Tegija
Tänukirja” andmise Kuressaare Gümnaasiumi direkt-

sioon lihthäälteenamusega.
6.Tegija saab tunnustamiseks “…kuu Tegija Tänukirja” ja lilled.

Kuu tegijad

mameister hiphopi maailmameistrivõistlustel Bremenis.
3. Alo Kauber – kuld- ja
pronksmedal noorte kuni
18-aastaste jõutõstmise maailmameistrivõistlustel.
4. Raigo Kuusnõmm –

kuld- ja hõbemedal noorte
kuni 18-aastaste jõutõstmise
maailmameistrivõistlustel.
5. Rait Sagor – kaks hõbemedalit noorte kuni 18aastaste jõutõstmise maailmameistrivõistlustel.

6. Priit Paakspuu –
pronksmedal noorte kuni
18-aastaste jõutõstmise maailmameistrivõistlustel.

1. John Kaju - Saare maakonna meister purilauasõidus.
2. Tantsustuudio „Semiir“ – kahekordne maail-

Ursula Rahnik,
personalijuht
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Ilmus arenguvestluste käsiraamat
12. oktoobril esitleti Tartus
käsiraamatut, mis võiks
huvi pakkuda kõigile õpetajatele-klassijuhatajatele,
kes arenguvestluste teemaga lähemalt või kaudsemalt seotud.
Käsiraamatu
„Arenguvestlused koolis“ autor
Kersti Türk on viimaste aastate tuntuim arenguvestluste läbiviimise koolitaja Eesti lasteaedades ja koolides,
korduvalt koolitanud ka
Saaremaa õpetajaid.
Raamatu kaassõnas on
öeldud:
„Arenguvestlused, mis on nii koolides kui
ka kodudes külvanud päris palju ärevust ja segadust,
on üks võimalus toimivate
suhete kaudu luua õpilasele tema enda eestvedamisel
paremaid arengutingimusi. Käsiraamat on inspiratsiooniks õpetajatele, et luua
erinevate Eesti koolide hea

praktika põhjal ning autori
kogemusele tuginedes oma
koolis ja klassis parim arenguvestluste tava. Lisaks leiavad raamatus käsitlemist
koolijuhtide ja töötajaskonna vaheliste arenguvestluste läbiviimise oskused ning
õpimappide teema. Käsiraamatuga on kaasas CD,
mis sisaldab õpimappide visuaalset materjali, teemakohaseid dokumendinäidiseid
ja arenguvestluse läbiviimise näidisvideoid.“
Siinkohal tahan tänada
Kuressaare Gümnaasiumi
8b klassi õpilasi ja klassijuhataja Veikko Lehtot, kelle
mõtted ja arvamused samuti raamatus kajastamist leidsid!
Huvilistel on raamatuga
võimalik tutvuda muusika
vaheruumis 102.
klassijuhataja Laine Lehto,
üks käsiraamatu kaasautoritest

Tema Majesteet Tallinnas ehk Eve Paomees
käis kuninganna Elizabeth II vastuvõtul
Reedel, 20. oktoobril külmetasid tublid kaitseväelased, kes olid augustis naasnud Afganistani missioonilt,
oma armastavate kaaslastega Tallinna Vanasadama kail.
Taavi Tuisk palus oma kaaslaseks Eve Paomeest. Etiketi järgi pidid mehed kandma vormi ja naistel oli kohustuslik
kanda seelikut ja kingi. Oli väga külm ilm ja puhus äge tuul.
Oodati Tema Majesteeti, kes
oli oma riigivisiidil, mis kulges järgnevalt: Kardioru loss,
KuMu, Mustpeade maja, Raekoja plats ja vastuvõtt laeval.
Viimases pidepunktis oodatigi juba pikka aega kuninganna Elizabeth II, tema abikaasa prints Philip’i ja Eesti

president Toomas Hendrik
Ilvest abikaasaga. Seni, kuni
kuninglik paar polnud veel
saabunud, rahustas ja hoidis
vägesid vaos kolonelleitnant
Rupert Lucas, kes on kaitseväe nõunik. Eve Paomees: „Ta
sisendas meile, et meil on au
kuningannaga kohtuda ja samamoodi on temal au meiega kohtuda.” Pärast enam
kui pooletunnist viibimist
HMS Liverpooli pardal saabuski kuninganna Elizabeth
II. Hümnide esitamisel seisid
kuninglik paar ja presidendipaar poodiumil.
Järgnes kätlemine, kus sõjaväelased koos kaaslastega olid jagatud kahte gruppi. Kummagi grupi jaoks oli
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määratud 5 minutit. Ühel grupil oli alguses au kätt suruda
ja vestelda kuninganna Elizabeth II-ga ja teisel grupil vastavalt prints Philip’iga. Eve
Paomees: „Alguses pabistasin, et sõnad lähevad sassi.”
Kuninganna Elizabeth II-ga
kõneldes peab ütlema „Your
Majesty”
ja tema abikaasa prints Pihilip’iga rääkides
„Your Royal Highness”. Kuninganna Elizabeth II rääkis
iga inimesega personaalselt.
Eve Paomehelt küsis näiteks,
kas tal on hea meel, et Taavi
tagasi on? Eve Paomees vastas: „Yes.” Ja seda ta hiljem ka
veidike koges, sest ta oleks pidanud ütlema: „Yes, Mam.”
Piduliku rituaali lõpuks

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee

olid paljud küll väliselt näost
valged, aga sees valitses eriline tunne. Kuninganna lahkumise järel pakkusid briti meremehed veini ja suupisteid.
Pärast kõrge külalise ootamist
ja temaga kohtumist külma
tuule käes oli see meeldivaks
lõdvestuseks ning võimaluseks värskeid muljeid vahetada. Eve Paomees: „See on see,
millest räägid oma lastelastele.” Alles hiljem saab sellistest
väärtustest aru.
Eve Paomees kirjeldas seda sündmust väga eredalt ja
suutis selle erilise kogemuse
tuua ka minuni.
Laura-Liisa Perova,
11C klass
Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.
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