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Lk. 2
Koolis meisterdati 
tervisenädalal maits-
vaid tervisesalateid! Lk. 3

Esmaabiviktoriinil sel-
gusid parimad oma 
ala asjatundjad Lk. 4

Milline näeb sel aastal 
välja meie põhikooli  
praktikanädal?

Tore  kogemus koolipäevast!
Peaaegu kõiki meid on 

elus mingil ajal kiusatud: 
kas vendade ja õdede, naab-
rite, täiskasvanute või kaasõ-
pilaste poolt. Kui sind kiusa-
takse, võid kogeda hirmu ja 
abitust ning tunda end täies-
ti jõuetuna. Seda toredam oli 
ühel koolipäeval kogeda, et 
meie koolis on üks niisugu-
ne klass, kus  ollakse  sõbrad  
ning üksteist ei kiusata. Ni-
melt II b klass! Küsisin sel-
le klassi õpilastelt, mida nad 

soovitavad teistele, et ei te-
kiks tahtmist üksteist kiu-
sata. Nemad pakkusid välja 
järgmist: olla ise rahulik, olla 
teiste koolilaste vastu sõbra-
lik, tuleb viisakas olla, hästi 
käituda, aidata teisi, ise mit-
te teisi kiusata, olla hea laps, 
ei osaleks teiste kakluses, 
ei tohi narrida teisi, muidu 
hakkavad teised mind narri-
ma, tuleb omavahel rääkida, 
näiteks sõprusest, kui näed 
kiusamist pealt, tuleb õpeta-

jale rääkida!
Ja lisaks rääkisid lapsed 

veel loo, kuidas ükskord 
klassis tüli oli ja siis õpetaja 
nad klassi ette kutsus ja pa-
lus teha üks suur kalli. Pä-
rast seda ei saa ju enam teis-
tele halvasti ütelda :)

Võtkem II b klassist ees-
kuju ning järgigem nende 
soovitusi!

Kaja Puck, 
psühholoog

KG 9. klassi lõpuaktus 
toimub kolmapäeval, 20. 
juunil kell 16.00 Kuressaare 
Kultuurikeskus. 12. klasside 
lõpuaktus toimub neljapäe-
val, 21. juunil kell 16.00 Ku-
ressaare Spordikeskuses.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Jama majas
Esimesse klassi soovib 

sellel aastal jälle rohkem lap-
si, kui vastu võtta tohime. 
Lubatud meil vastu võtta 48 
last kahte klassi. Soovijaid 
on 68. Kas poleks aeg, et lin-
navalitsus hakkaks lugu pi-
dama vanemate soovidest? 
Ja lubaks koolil vastu võtta 
kõik lapsed, kes meile taha-
vad õppima tulla? 

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Kui ma oleksin suur, siis abielluksin ja ma võtaks naiseks niisuguse tüdruku, kes kiljub küll, kui konna 
näeb, kuid ei ütle vastik ja vuih; kes oskab niisuguseid seebimulle puhuda, mis katki ei lähe, kes ehma-
tab, aga ei vihasta, kui paberikott otse ta kõrva ääres lõhki lüüakse. Me roniksime neljakäpakil põrandal nii 
palju, kui tahame, ja ühtlasi tuututaksime paberist pasunat nii valjusti, kui jaksame. Me oleksime mõlemad 
suured, ja keegi ei saaks öelda, et jätke järele, see ajab hulluks. Meie lapsed võivad alati teha nii palju pa-
handust kui mina ja see tüdruk, kelle ma naiseks võtan, kuid mitte rohkem, sest see poleks õiglane. Külas 
hakkame kõik ühteviisi toolil istudes jalgu kõlgutama, enne lõunasööki jagame omavahel suure tahvli šo-
kolaadi ära ja...  Janikovszky. Palju õnne meie kooli suurimatele õpilastele, elluastujatele! Foto: Gert Lutter

Õpilaste sünnipäevad

Kerolin Kuusk 6a 26.04.
Katri Hoogand 11e 26.04.
Liis Ilus 10b 27.04.
Susanna-liis Seppel 8b 28.04.
Edgar Koppel 11c 28.04.
Taavi Tanila 11c 28.04.
Kätlin Aas 8b 28.04.
Alex Toni 
Kristian Lahtinen 2b 29.04.
Kadi Sink 11d 29.04.
Tanel Saar 9c 30.04.
Indrek Kruuser 11a 30.04.
Karina Klais 7a 30.04.
Sissel-maria Mägi 4b 30.04.
Triine Puppart 1a 30.04.
Eliisa Maria Kattai 2b 30.04.
Mai Soom 12b 01.05.
Kai Kask 11b 01.05.
Rutt Tarus 8a 01.05.
Kerti Ruttu 10a 02.05.
Kristi Sepp 10d 02.05.

Töötajate sünnipäevad

Leili Võrel 27.04. 
Lea Rooda 28.04.
Ariita Sepp 29.04.
Siivi Kaasik 30.04.
Anna Adamson 01.05.

Palju
õnne!

Teated
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Juht tänab
Tutipäeva aktusel esine-

mise ja korraldamise eest: 
M.Tustit ja vahvad esine-
jad 1. klassist ning rahva-
tantsijad 12. klassist, aktuse 
läbiviijale Kristjan Saarele, 
helitehnikule A.Tanilale, fo-
tograafile Gert Lutterile, sõ-
navõtjatele Kadri Pajumaa-
le, Maidu Varikule, Toomas 
Takkisele ning kõikidele, kes 
osalesid spaleeris.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Tänan Ülle Jasminit, kelle 
juhendamisel 2B klassi õpi-
lased esinesid edukalt maa-
kondlikul algklasside isete-
gevuspäeval.

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Tänan  tervisenädala üri-
tuste korraldajaid Renate 
Pihl, Grete Pihl, Raili Kau-
bi, Pia Maidsaar, Endel Tus-
tit, Kaja Puck, Gert Lutter ja 
Arvi Tanila ning kõiki nende 
töörühmadesse kuulunud 
kolleege. Tervis eelkõige!

Sirje Metsküll, 
ürituse peakorraldaja

Täname õpetaja Sirje 
Metsküll’i ja tema abilisi si-
sutiheda KG tervisenädala 
2007 korraldamise eest!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Kiitus kõigile õpilastele, 
kelle kunsti, käsi- ja tööõpe-
tuse tööd olid eksponeeritud 
maakondlikul õpilastööde 
näitusel ÕUEPUU. Tänud ju-
hendajatele-õpetajatele  Elle 
Jurkatam’ile, Raili Kaubi’le, 
Heimar Siirk’ule ja Heiko 
Kull’ile.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

On selgunud parimad koo-
miksid

Žürii (Kaja Puck, Hei-
ko Kull, Leelo Laus) selgi-
tas välja parimad koomik-
sid esimese korruse stendil 
asuvalt näituselt. Parimate 
koomiksite autorid on: Riin  
Maripuu, Elis Ramst, Jana 
Smidt, Aare Tuulik.

Palju õnne võitjatele!
Kaja Puck, 

ÕNN-e esimees

Lühidalt

Maitsev tervisesalatite võistlus 
Teisipäeval, 17. aprillil 

2007 toimus võistlus “Tervi-
sesalat” 4. - 8. klassidele. See-
kord toimus võistlus koo-
li sööklas, kuhu jagus nüüd 
rohkesti ka pealtvaatajaid.

Osales 11 võistkonda, 
kes pidid kohapeal valmis-
tama ning serveerima tervis-
liku salati. 

Seekordseteks üllatus-
võistlejateks oli võistkond 
“Mehed” koosseisus direk-
tor Toomas Takkis, õppeala-
juhataja Maidu Varik ning 
tööõpetuse õpetaja Heiko 
Kull, kes lähenesid salati 
valmistamisele väga loomin-
guliselt ning selle tulemuse-
na valmis väga tervislik sa-
lat “KG mets”.

Võistlustöid hindas žü-
rii koosseisus õpetajad  
Tiina Käen, Raili Kaubi, Sir-
je Metsküll, KG söökla juha-
taja Tiiu Smidt ning peakokk 
Anu Rüütel. 

Tulemused 4.-6. klasside 
arvestuses:  I koht 5. b klass 
(Heelika Aavik; Eva-Maria 
Viidik, Johanna Suurhans), 
II koht 4. b klass (Liisel Ne-
lis, Joanna Kajak, Liina Salo-
nen), III koht 4a klass (Heleri 
Sepp, Maarja Toplaan, Maa-
rit Meola).

7.-8. klasside arvestuses: 
I koht 7a klass (Eliisa Annus-
ver, Eliis Pint, Kristi Koert), 
II koht 7a klass (Laura Laas-
ter, Merilin Nõgu, Stina Sil-

luste), III koht 8c klass (Mikk 
Sepp, Kristjan Lindau, Siim 
Usin).

Pärast pingelist võistlust 
said kõik osalejad salatitest 
kõhud täis süüa. 

Suur tänu söökla kollek-
tiivile, kelle abiga sai võist-
lus teoks ning loomulikult 
kõigile osalejatele ning žürii-
liikmetele.

Kõigi valmistatud salati-
te retseptidega saate tutvu-
da sööklas asuvas kaustas. 
Loodame, et mõnda neist sa-

latitest võime peagi leida ka 
kooli söökla menüüst.

7a võistkonna maitsev sa-
lat “Kevadväsimuse vastu” 

½ õuna, 1 sibul, 1,5 viilu 
ananassi, 250 g hapukapsast, 
3 redist.

Kaste: 1 spl lahjat majo-
neesi, 4 spl rõõska koort, 1 tl 
suhkrut, 1 spl sidrunimahla, 
soola, pipart. Head isu!

Raili Kaubi, 
kunsti ja käsitööosakonna 

juhataja

Laupäeval, ��. aprillil Alatskivil korraldatud vendade Liivide vabariiklikul etlemiskonkursil sai meie kooli 
õpilane Hanna Martinson (7b) publiku preemia Juhan Liivi luuletuse esitamise eest. Konkursil osalejad said 
ringi vaadata Juhan Liivi muuseumis (pildil) ja käia luuletaja haual. Palju õnne Sulle, Hanna! Eve Paomees

Foto: Raili Kaubi
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Toimetaja 
veerg

Ka sisaliku tee kivil jä-
tab jälje, kuigi me seda ei 
näe. Meie, abiturientide tee 
lõpp paistab ja taas jääb 
järgi vaid märk meie ole-
masolust Kuressaare Güm-
naasiumis. Pingiread hõre-
nevad, kevad on südames  
ja eksamid mõtetes. Üks 
lend lõpetab ning seni-
sed kohustused langevad 
taas järgmiste, 11. klasside 
õlule. Algab taas uus rada 
gümnaasiumi lõpule.

Nii me kasvame virn-
rohu kombel, kinni hakates 
siit ja sealt. Ja need lõputud 
keerlevad teed ja need kau-
guses sinavad metsad, unis-
tuste mägedest rääkimata, 
võõrad paigad ja võõrad ni-
med saavad omaks ja uuesti 
võõraks. Oleks justkui seos 
meie elude ja  nende Ris-
tikivi sõnade vahel. See, 
mis ees, on meie jaoks 
tundmatu, samas uudne 
ja põnev maa. Kel siht sil-
me ees, kel tühi ja sihitu 
rada.

See, kellele on vähe an-
tud, kannab seda oma süda-
me kohal. Siit, Kuressaare 
Gümnaasiumist lahkume 
kõik millegagi, kes mõ-
ne suursuguse saavutuse, 
kes tugeva õppepagasiga, 
kes lihtsalt heade mäles-
tustega. See on meie alg-
kapital algavaks uueks 
eluetapiks, mida pole küll 
palju, kuid on eelseisvale 
aluseks. 

Raskused ja rõõmud 
on varsti siinkohal läbi, 
tulevad uued ja suure-
mad, mida ületada juba 
uute inimestega. Ei tasuks 
aga unustada neid, kes on 
olnud seni meiega, et läbi-
da need 3, 8 või 12 aastat, 
nemad on alati teiega.

Aitäh Sulle, kallis Ku-
ressaare Gümnaasiumi 
pere, et oled lihtsalt ole-
mas, nagu Notsu omas 
sõpra Puhhi.

Heli Vaher, 
��A klass

Punase Risti esmaabiviktoriinist
4.- 6. klass

I 5A 25p Liis Lepik, Lau-
ra Oolup, Kelly Talvistu, 
Birgit Verbitski, Kati Vah-
ter, Hanna Lena Kesküla.

II 5B 23p  Gita Siimpoeg, 
Tairica Taavita, Priit Aavik, 
Marleen Kubits, Sten Ros-
ljuk.

III 6B 22p Enel Põld, He-
lena Pihlas, Ingrid Kaare, 
Kristi Lepp, Getter Must, 
Renate Aavik.

IV 6A 21p Eliise Kõiv, 
Johanna Sepp, Merili Põl-
dema, Hanna Liisa Luik, 
Riin Oeselg, Kristiin Mets.

V 4B 19p Marek Kesküll, 
Ralf Heinsoo, Mihkel Truu, 
Henri Lepik, Liisel Nelis, 
Liina Salonen.

VI 4A 15p Karl Martin 
Lember, Kristo Ader, Carl 
Vaher, Tristan Tamm, Mau-
ri Pihlas, Alari Adoson.

7. – 8. klass

I 8A 23p Rutt Tarus, Rii-
na Kuusk, Kadi Ilmjärv, Eli-
na Kadaja.

II 8B 21p Ines Vapper, 
Imbi Võrel, Aiki Allik, Tiiu 
Jõgi, Johanna Toplaan, Er-
ko Tsernobrovkin.

III 7A 20p Taavi Saar, 
Karel Ellermaa,  Endrik 

Puntso, Sten Rassel, Karl-
Albert Keskküla.

IV – V 7B 19p Sabi-
ne Suuster, Elisabet Väl-
be, Loore Paist, Grete Laak, 
Liisi Smidt, Kadri Kula.

8C 19p Henri Kaus, Mar-
tin Merilo, Martin Valge, 
Krõõt Lõbus Reelika Kask, 
Liina Sepp.

9. – ��. klass

I 11C 30p Anette Tu-
ru, Katrina Kaljuste, Lau-
ra Süld, Kaidi Sink, Anni 
Tuulmägi.

II 10D 29p Pille Alasi, 
Kristi Sepp, Liina Harjus, 
Eivo Purga, Sander Laide, 
Riho Arva.

III 10A 28p Mari Pajus-
saar, Marko Mereäär, Han-
nes Lõhmus, Triin Jõgi, Kea 
Õispuu, Anita Hansen.

IV 11B 27p Hanna Tasa, 
Kai Kask, Liina Mets, Kat-
re Kirst.

V 10E 25p Bret Maidsaar, 
Mirjam Ool, Helena Ramst, 
Sander Maasik, Urmo Saar, 
Cristo Klettenberg.

11A 25p Jaana Kurg-
põld, Siim Maripuu, Maa-
rja Viidik, Taavi Ilves, Ma-
rek Laul, Heikki Hiiuväin.

10C  25p Katri Kask, 

Markus Sepp, Priit Paaks-
puu, Mari Maripuu, Silvar 
Vahkal, Silver-Mikk Raik.

10B 25p Maarja Saat, In-
gel Kadarik.

IX 9C 19p Häli Ne-
lis, Jaana Smidt, Silja Mä-
gi, Epp Mänd, Ann Teresk, 
Anni Tuulmägi.

X 9A 18p Alan Väli, Rau-
no Rüütel.

9B18p Erik Arro, Triin 
Kand, Sandra Tiitson, Eg-
le Lõuk, Kertu Saar, Gettel 
Sink.

Autasustamine  teisi-
päeval  10.45  aulas.

Pia Maidsaar, 
korraldaja

Tervisenädala viktoriin 
�.-�.klassile:

1.-2. koht: 2A klass 
(Henri Kelder, Grete Kaal 
ja Karolin Kärm) ja 3A 
klass (Kert Mandel, Han-
na-Liis Mitt, Eliis Mets),  
3. koht: 3B klass (Sigrid 
Palts, Kristel Sepp ja Siiri 
Sünd).

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Punase Risti esmaabiviktoriin. Foto: Gert Lutter

Meie KG, 25. aprill 2007
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Kolmapäevast 
kolmapäevani

“Prille valides ära vaa-
ta peeglisse , vaid ka õue.”- 
Postimees. 28.03.07, lk.25

Kõige lihtsam viis kaits-
ta silmi päikese eest on kan-
da päikeseprille. Tavalisest 
poest ostetud prillid kaitse-
vad küll silmi, kuid kuna te-
gu on masstootega, pole nen-
de kvaliteet tagatud nii kui 
optikapoe prillidel.

Prille valides tuleb peale 
tumeduse ning värvi valiku 
mõelda ka sellele, kas pola-
roidklaasid või fotokroom-
sed ja äärmiselt tähtis on, et 
prillid vastaksid oludele, kus 
neid kasutatakse.

“Töövestlusele kerge sü-
damega.”- Eesti Naine. ap-
rill 2007, lk.122-123

Suvi on tulekul ja palju-
del soov tööle minna. Ame-
tikohale kandideerimine on 
ühtaegu põnev ja närvesööv 
kogemus. Siit saad mõnin-
gaid nõuandeid, kuidas val-
mistuda vestluseks. Tööin-
tervjuu on kahesuunaline 
protsess tööandja valib ja uu-
rib ning sina valid ja uurid. 
Intervjuule minejale on oluli-
ne olla aus, pingevaba ja en-
nasthindav.

“Kuidas kasvatada tar-
ka koera.”- Hea Laps. Aprill 
2007, lk.36

Suur aktiivne koer peab 
päevas kõndima vähemalt 
10 km, kuid paraku ei ole 
peremeestel aega nii pikka-
deks jalutuskäikudeks. Tõ-
hus väljapääs on koerte oma 
spordisaal. Reval Dreami ni-
melises koerteklubis saavad 
koerad lisaks sportimisele 
ka käitumistunde. Iga loom 
on erineva iseloomu ja har-
jumustega ning nõuab see-
ga individuaalset lähene-
mist. Mida pidada meeles, 
kui võtta kutsikas ja kuidas 
käituda oma lemmikuga, et 
teda mitte ära hellitada? Loo 
lõpus on paar nippi, kuidas 
käituda, kui kardad tänaval 
kõndivaid koeri.

Noorsootöö leht Aken. 
nr 16, aprill 2007, lk.4-5

Fookuses on Saaremaa. 
Sellelt kahelt lehelt saad tea-
da, et Saaremaal koolitati tel-
foriteks 20 noormeest ja nei-
du.

Maren Aaviste, 
raamatukoguhoidja

Põhikooli praktikanädalast 2007
Ka käesoleva õppeaas-
ta viimasel nädalal (�8.
maist kuni 0�.juunini) toi-
mub koolis traditsioonili-
ne praktikanädal. 

Praktikanädala läbivii-
mise eesmärgiks on luua 
aktiivne õpikeskkond, mis 
aitab õpilastel seostada koo-
litundides omandatud tead-
misi nii, et see soodustaks 
juurdlemist, otsimist, leid-
mist, rakendust. Praktika-
nädala tegevused võimal-
davad rakendada kooli 
õppekavas määratletud läbi-
vaid teemasid: keskkond ja 
säästev areng; tööalane kar-
jäär ja selle kujundamine; in-
fotehnoloogia ning meedia; 
turvalisus.

Praktikast on osavõtt ko-
hustuslik kõigile 1.- 8. klas-
side õpilastele. Praktikalt 
puudunud õpilane täidab 
tegemata tööülesandeid pi-
kendatud õppetöö ajal.

28. mail ülekooliline 
spordipäev kõigile. 29. maist 
kuni 01. juunini toimuvad 
praktilised tegevused klassi-
ti erinevalt.

Praktikapäeva pikkuseks 
on 1.-6.klassidele  4 tundi ja 
7.-8.klassidel 5 tundi.

Praktikast osavõtja täi-
dab igal päeval Praktikapas-
si (s.o. osalemise-tagasiside-
hinnangu kaart), millesse 
teeb päevast sissekande kas 
praktika juht või selleks vo-

litatud juhendaja. Üldhin-
nangu kogu nädalale an-
nab klassijuhataja vastavalt 
praktikapassi kantule. Prak-
tikanädal on arvestatud, kui 
õpilane on osalenud ja täit-
nud kõik ette nähtud üles-
anded.

Tegevuspäevad klassiti:
1.-3.klassidele toimuvad 

päevad järgmistel teema-
del: Turvalisus; Keskkond ja 
säästev areng; Karjäär ja sel-
le kujundamine; Infotehno-
loogia ja meedia. Külla on 
kutsutud erinevad külalise-
sinejad; viiakse ellu projek-
titöid; toimuvad võistlused 
ja viktoriinid; käiakse tutvu-
mas erinevate ettevõtetega 
Kuressaares jm.

4.-6.klassidele toimu-
vad praktikapäevad teema-
del: Karjäär ja selle kujunda-
mine; Keskkond, turvalisus 
(keel, kultuur); Keskkond ja 
säästev areng; Kultuuri-, ko-
duloo-, keele- ja ajalooprak-
tika; Eesti keele õuetund; 
Infotehnoloogia ja meedia. 
Toimuvad õppeekskursioo-
nid Kuressaare ettevõte-
tesse, Muhusse (5.klassid),  
Põhja- ja Kirde – Eestisse või 
Ventspilsi (6.klassid); võe-
takse vastu külalisi; osale-
takse projektitöös.

7.-8.klasside korraldata-
vad praktikapäevad on mit-
mekülgsete tegevusvaldkon-
dadega. Üks päevadest on 

vaatluspraktika (nn. Töövar-
ju päev õpilase enda poolt 
valitud ettevõttes). 7.klas-
sidele toimuvad veel keel-
tepäev, infotehnoloogia- ja 
matemaatikapäev ning kul-
tuuripraktika päev. 8.klassi-
dele toimuvad loodusprak-
tika päev, sotsiaalteaduste 
päev ning karjääri ja selle 
kujundamise päev. Päevade 
korraldajateks on erinevate 
ainete õpetajad ja ka klassi-
juhatajad. Seikluskasvatuse 
valikaine õpilased lähevad 
kahepäevasele matkale.

Praktikanädalal koos-
tatud töölehtedest jm. ma-
terjalidest pannakse kokku 
mapid, stendid, mida pre-
senteeritakse sügisel toimu-
val praktikakonverentsil. 
7.-8.kl. õpilastel on võima-
lik konverentsil tutvustada 
vaatluspraktikal nähtut suu-
liste ettekannetega.

Loodame, et uuendused 
praktikanädala korralduses 
ja sisus toovad rõõmu ning 
rahulolu nii osalejatele kui 
ka korraldajatele. Edu kõi-
gile!

Tänud praktikanädala 
korraldust ettevalmistavale 
töörühma liikmetele Anneli 
Meistersonile, Grete Pihlale, 
Eve Paomehele, Merike Ki-
vilole.

Anu Saabas, 
põhikooli õppealajuhataja

Õpilased praktikal. Foto: Gert Lutter

Meie KG, 25. aprill 2007
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Huvitavaid fakte KG Sihtasutuse 
majandusaasta tegevusaruandest
On lõppenud KG Sihtasu-
tuse �006 majandusaas-
ta, millega kaasnes põhja-
lik analüüs tehtud töödest 
ja toimetustest. Järgnevalt 
lühiülevaade tähtsamast. 

Kõigepealt meeldetule-
tuseks kõige tähtsam - KG 
Sihtasutus on asutus, mis 
on loodud Kuressaare Güm-
naasiumi majandustegevuse 
ning õppe- ja kasvatustööd 
toetava tegevuse korralda-
miseks ning selleks eralda-
tud sihtotstarbeliste finant-
seeringute vahendamiseks. 

Kogu sihtfinantseerimi-
sest- ja ettevõtlusest teenitud 
tulu kasutatakse KG Sihtasu-
tuse põhikirjaliste eesmärki-
de täitmiseks.

2006. aastaks seatud ees-
märgid olid:

1) Renoveerimistööd ko-
gu õppekorpuses, juurde-
ehituste ja 2005. aastal lõ-
petamata jäänud tööde 
valmimine.         

2) Koolituskeskuse Osi-
lia ülevõtmine Kuressaare 
linnalt KG Sihtasutuse koos-
seisu.

Eesmärkide täitmine:     
 1. Koolihoone renovee-

rimispakkumise võitnud 
OÜ Primus PR teostas töid 
kokku 29,2 milj. krooni ula-
tuses. Renoveeriti kogu õp-
pekorpuse klassid, trepiko-
jad, koridorid ja tualetid. 
2005. aastast lõpetamata töö-
dest valmis ujula ja võimla-
korpuse juurdeehituse kol-
mas korrus, kuhu sisustati 
kaasaegne aeroobikasaal. 
Täielikult vahetati välja ko-
gu hoone vee – ja kütteto-
rustik ning rajati uus venti-
latsioonisüsteem. Uuendati 
kogu keldrikompleks (gar-
deroobid õpilastele, abiruu-
midest  puiduhoidla, kee-
mia õppevahendite ladu ja 
serveriruum) ning ujula tee-
nindusruumid. Samuti re-
noveeriti kogu hoone katus, 
välisfassaad ning avatäited. 
Õppekeskkonna väärtusta-
miseks ehitati õpilastele ja 

töötajatele juurde täiendav 
puhkekoht- talveaed. 

2. Uuendati keemiaklas-
si mööbel ja laboriosa, mille 
parimaks pakkujaks osutus 
TMJ Invest OÜ, kogumak-
sumusega 358,6 tuhat kroo-
ni. Sisustati kaasaegne labor 
ja paigaldati seni puudunud 
tõmbekapp ning ventileeri-
tavad kemikaalide hoiuka-
pid.

3. Erinevat koolimööb-
lit soetati kokku 2,1 milj. 
krooni väärtuses. Suurima-
teks ostudeks olid garderoo-
bikapid, koridoride vitriin-
kapid, ujula riietusruumide 
kapid ning klassimööbel. 
Uute toolide, laudade ja sei-
nakappidega sisustati 10 
klassikomplekti. 2006. aastal 
osteti juurde mööblit ka õpe-
tajate tuppa, raamatukokku 
ja tütarlaste õppekööki.

4. Õppeinventari oste-
ti juurde  182,4 tuh. krooni 
eest. Sellest  suuremad ostud 
olid muusika-klassidesse di-
gitaalne klaver ja pianiino 
väärtusega 37,6 tuh. krooni. 
Osaliselt uue õppeinventa-
riga sisustati ka  jõusaal  ja 
võimlemissaal summas 75,4 
tuh. krooni. Kõik klassiruu-
mid said uued klassitahvlid.

5. Infotehnoloogia  aren-
damiseks koolis investee-
riti 434,3 tuh. krooni. Sel-
lest summa 157,5 tuh. krooni 
eest ehitati üle kogu koo-
limaja välja arvutivõrk ja 
nõrkvoolusüsteem. Vaheta-
ti välja ühe arvutiklassi ar-
vutid ja soetati 30 uut termi-
nalarvutit, mis paigutati üle 
koolimaja klassidesse ja ai-
nekabinettidesse. 2006. aas-
tal hakati ette valmistama 
VoIP telefonidele ülemine-
kut. Suurendati vabatarkva-
ra kasutamist- OpenOffice, 
Firefox, Thunderbird, mis 
võimaldab kulude kokku-
hoidu suurel määral. E-koo-
li käivitamine jäi seoses ehi-
tuse  valmimise viibimisega 
2006. aastal ära.

 6. Muudatused ja areng  

kooli  toitlustamissüstee-
mis. Alates 2006. aastast 
hakkasid tasuta toitu saama 
kõik õpilased põhikooli lõ-
puni (varem ainult algklas-
side õpilased). Õpilaste  kii-
remaks ja kvaliteetsemaks 
teenindamiseks osteti söök-
lasse uus kassa- ja lao-ar-
vestuse programm, mis ra-
kendus tööle 2006. aasta 
algusest. Programm kiiren-
das ja täpsustas oluliselt 
kaupade arvestuse süsteemi. 
Makse- ja arvestusvahen-
dina töötati välja oma kooli 
magnetkaardisüsteem, mida 
oli võimalik liita kassaarves-
tussüsteemiga. Magnetkaar-
di kasutamise eesmärkideks 
on omada ülevaadet õpilas-
te toitlustamisest ja toidu-
raha kasutamisest isikute ja 
artiklite lõikes, läbilaskevõi-
me suurendamine kassades, 
aruandluse täpne korralda-
mine ja väga olulise punkti-
na valikuvabaduse tagami-
ne. 2006. aasta põhjal võib 
öelda, et vastav investeering 
2005. aasta lõpus on ennast 
täielikult õigustanud.  

 7. KG Sihtasutuse  all 
tegutseva huvikool Inspi-
ra eesmärgiks on pakkuda 
noortele võimalikult palju 
erinevaid võimalusi huvi-
tegevuseks, toetada õppe-
tegevust ja arendada laste 
andeid. Huviringid on kooli-
ringide osas tasuta. Tasulised 
ringid on  tantsu- ja laulurin-
gid (nt. solistiõpe,väikelaste 
laulu- ja tantsuringid ning 
karatetreeningud), millest 
saavad osa võtta kogu linna 
ja maakonna noored ja väi-
kelapsed. Inpiras on prae-
gu kolm erinevat osakonda: 
muusikaosakond, tantsu- ja 
spordiosakond ning kuns-
ti-ja käsitööosakond. Kokku 
on huviringe 83, nendest ta-
sulisi ringe oli 22, mille tege-
vusest laekus 209 tuh. kroo-
ni, lisaks erahuvialakoolide 
toetus Kuressaare Linna-
valitsuselt summas 20010.- 
krooni. Erinevates ringi-

des osaleb lapsi kokku 1355. 
Kõige rohkem tunnustust ja 
kõrgeid kohti üle vabariigi 
on toonud Inspira muusika-
osakond.

 8. 2006 aasta lõpus oli 
KG Sihtasutuses 56,88 ame-
tikohta. 

2006. aastal moodustus 
4 ametikohta: 2 ametikohta 
seoses koolituskeskuse üle-
võtmisega; füsioterapeut, 
kelle ametikoha eesmärgiks 
on kehalises kasvatuses eri-
gruppi määratud või osa-
liselt vabastatud õpilaste 
tugiliikumisaparaadi või or-
gansüsteemi funktsionaalse 
võime tugevdamine ja taas-
tamine ning juhiabi- projek-
tijuht, kelle ülesandeks on 
võimalikult suur osa rahas-
tamisvahenditest leida väl-
jastpoolt ja kogu projektte-
gevuse koordineerimine KG 
Sihtasutuses. Projektitulude 
laekumistest on selgelt näha 
selle ametikoha vajalikkus. 
Kaotati 3,9 ametikohta: 1 hu-
vijuhi, assistendi ja aedni-
ku koht, 0,5 remonditöölise 
koht ja 0,4 laborandi koht.

Töötajate keskmine arv  
2005. aastal oli 70,08 inimest 
ja 2006. aastal  69,17 inimest. 
Sihtasutuse töötajate palga-
kulu oli 6 002 983.- krooni.

 9. Koolituskeskus Osi-
lia võeti 1. jaanuarist 2006.a. 
KG Sihtasutuse struktuuri-
üksuseks. 

Koolituskeskuse tähtsa-
mad sündmused 2006 aas-
tal:

1. Kokku korraldas Osilia 
87 eri nimetust koolitusüri-
tusi, millest võttis osa 1925 
inimest (neist 84% naised); 
kokku 21 237 osavõtjatun-
di, 3 540 inimkoolituspäeva.  
Käibest andsid haridusasu-
tused 53%, ärisektor 15%, 
riigiasutused ja omavalit-
sused 12 %jm. See tähen-
dab, et algselt pedagoogi-
de täiendkoolituseks loodud 
Osilia on laiendanud jõu-
liselt (koolitus)tegevust 
ka teistele sihtrühmadele.  
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

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.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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

Ajalehte toetavad:

2. 2006.aasta jooksul viis 
Eesti Vabaharidusliit läbi 
vabahariduslike koolitus-
keskuste, sh Osilia, kvalitee-
di hindamise. Lõplik kok-
kuvõte on saabumata, kuid 
välishindamise läbi viinud 
ekspert Heli Noorsalu an-
dis Osiliale kiitva hinnangu. 
3. Osilia tegevuse 10. aasta-
päeva tähistamine konve-
rentsi ja vastuvõtuga. Osiliat 
tunnustas koostööpartneri-
na Tallinna Ülikool, Tartu 
Ülikooli avatud ülikool, Ees-
ti Vabaharidusliit, Kuressaa-
re Vanalinna Kool ja Leisi 

VäRKS.
10. 2007. aastal kavanda-

tavad olulisemad ettevõt-
mised:

10.1 2005. aastal toimu-
nud koolihoone renoveeri-
mise garantiitööde tegemi-
ne (vigade parandamine) ja       
2006. aastal toimunud reno-
veerimise lõpetamisel fik-
seeritud vaegtööde teosta-
mine tähtajaga 01.09.2007.a.

10.2 Liitumine e-Kooli 
keskkonnaga.

10.3 Kooli staadioni – ja 
välisspordibaasi projekti tel-
limine, sealhulgas kohalike-

le jõu-struktuuridele harju-
tusbaasi loomine. Projekti 
tellimine on oluline erine-
vatest fondidest vahendite 
taotlemisel.

Sõltuvalt Kuressaare Lin-
navalitsuse otsusest tule-
vase maakonna esindus-
staadioni asukoha  kohta                                             
võivad avaneda koostöövõi-
malused selles vallas.

 10.4 Võimalusel tellida 
kooli territooriumi detailne 
haljastusprojekt.

 10.5 Teha taotlus (leida 
võimalusi) Kuressaare Lin-
navalitsusele kooli võimla 

remondiks.
 10.6 Taotleda Kuressaare 

Linnavalitsuselt kooli terri-
tooriumil olevate asfaltpin-
dade remonti.

Lühidalt kokku võttes 
kõik. 

Huvitatud saavad täpse-
malt KG Sihtasutuse majan-
dusaasta aruandega tutvuda 
õige varsti meie kodulehe-
küljel.

Siivi Kaasik, 
juhatuse liige

Huvitavaid fakte KG Sihtasutuse 
majandusaasta tegevusaruandest (algus lk 5)

Rahvatantsijad said kiita!
18. aprillil toimus meie 

koolis X Vabariikliku Noor-
te Tantsupeo “Lävel” tei-
ne ülevaatus, kus tantsupeo 
rühmade üldjuhtide ette as-
tusid 3.- 4. klasside, 7.- 9. 
klasside ja gümnaasiumi 
noorte C- segarühmad. Ette 
tuli tantsida kogu omanda-
tud repertuaar: 3.- 4. klassi-
del 3 tantsu, 7.- 9. klassidel 
4 tantsu ja C- segarühma-
del 5 tantsu, lisaks suurte ja 
väikeste poiste tants “Vänd-
ra metsas”. Meie koolist on 
peole pürgimas 3.- 4. klassi 
rühm ja gümnaasiumi C- se-
garühm. 

3.- 4. klasside rühma-
de üldjuht Margus Toomla 
ei olnud kiidusõnadega kit-
si. Ta kiitis Saaremaa  rüh-
made ühtlaselt head taset. 
Ka C- segarühmade üldjuht  
Kadri Tiis jäi ülevaatusel 
nähtuga rahule, sest kõik 
rühmad olid palju vaeva näi-
nud. Tulemused rühmadest, 
kes Tallinnasse nn “suure-
le peole” pääsevad, tehakse 

teatavaks 9. mail.
Tahan tänada kõiki meie 

kooli tantsurühmade  tant-
sijaid ilusa tantsu eest! Oli-
te tublid!

Jääme lootma parimat!
Aitäh õpetajatele mõist-

va suhtumise eest, kes luba-
sid tantsijatel oma tundidest 
puududa, sest ülevaatus toi-
mus keset koolipäeva.

Merle Tustit, 
KG tantsurühmade juhendaja

�0. aprillil külastasid 
meie kooli Kuressaa-
re linna koolide huviju-
hid, huvikeskuse tööta-
jad ning linnavalitsuse 
esindaja Lindia Lallo.

Tiia Leppik tutvustas 
KG Huvikooli Inspira te-
gevust, tutvuti koolimaja-
ga ning kooskõlastati aas-
talõpu üritusi ja arutati 
tulevikuplaane.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Teisipäeval, �7.04.�007 
külastas meie koo-
li Tartu Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi juhtkond 
eesotsas direktor Ott 
Ojaveerega.

Külalised tundsid huvi 
meie kooli juhtimise vas-
tu. Eelmisel päeval olid 
nad külas SÜG-is. Kolm 
kooli leppisid kokku ka 
ühiskonverentsi korralda-
mise 2008. aasta augustis.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Lühidalt

Foto: Merle Tustit


