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Mida ootate uuelt kooliaastalt?

 

Teatrisse minnes oota-
me teatrielamust, kontserdi-
le minnes kontserdielamust, 
kinno minnes filmielamust. 
Aga alati elamust ei saa, 
võib hoopiski pettumuse 
osaliseks saada.  Koolimi-
nejate ja –olejate visiooniks 
võiks olla koolielamus (elik 
koolikaif) – ja kui olen selle 
saavutamiseks ikka ise pin-
gutanud ka, siis ongi nii - et 
tahangi koolis käia (õppimas 
või õpetamas). Koolipettu-
mus kaasneb aga tuima koo-
lipingi nühkimise või tahvli 
ees oma raske elu üle kurt-
misega.   

Soovin omalt poolt kõigi-
le uusi õppimis- ja õpetamis-
elamusi, ka kooli 30-nda juu-
belielamusi.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Uuelt kooliaastalt ootan 
palju toredaid emotsioone 
ning rohkelt särasilmseid, 
uudishimulikke ja matemaa-
tikahuvilisi õpilasi:) Juubeli-
torti, mis on pühendatud KG 
30. juubelile;) Samuti loo-
dan, et jätkuvad noorte õpe-
tajate ühised väljaskäimised.  
 
Põnevaid enesetäiendamise  

v õ i -
malusi loodan ka leida :) 

Piret Paomees, 
matemaatikaosakonna juhataja

Uuelt kooliaastalt ootan 
koostöövalmis ja mõistvaid 
kolleege, usun meie kokka-
desse ja loodan, et suudame 
kogu kooliperel kõhud täis 
hoida sama edukalt kui eel-
misel aastal ja veel ootan, et 
lastel oleks veidike rohkem 
kannatlikkust, sest sööklas 
ilma selleta ei saa!

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja 

Loodan sellelt õppeaas-
talt palju uut ja põnevat ko-
gemust nii iseen-
dale kui ka oma 
10 b klassile. Ole-
me ju seal kõik 
esimest korda. 
Klassile soovin, et 
nad kohe alustak-
sid gümnasisti elu-
ga. See tähendab, et 
tähtsustaksid enda-
le selle aja unikaal-
sust ja tähtsust ko-
gu järgnevaks eluks. 
Olgu see õppimine 
suhtlemine, suhted 
vms. See aeg ei kor-
du enam kunagi, aga 

võib elu väga palju muuta.

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja, 

�0. b klassijuhataja

Algavalt kooliaas-
talt ootan ainult positiiv-
set: rõõmsaid, õpihimuli-
si ja oma ilusat koolimaja 
hoidvaid õpilasi; mõist-
vaid, kannatlikke ja alati 
heatujulisi kolleege; roh-
kem ühtehoidmist, oma-
kooli-tunnet ja Alati pari-
mat!

Külli Mänd, 
haldusjuht

Minu jaoks on 
algav kooliaasta 
väga põnev isikli-
kus plaanis ja tu-
leb suure tõenäo-
susega pingeline, 
emotsionaalne, 
ilmselt nukkergi, 
sest minu armas 
12 f on jõudnud 
abituuriumisse ja 
ees on tähtis aas-
ta: eksamid, lõpe-
tamine, valikud, 
lahkumine...

Soovin kogu 
abituuriumile kõi-
geks eelolevaks 

tervet talupojamõistust. 
Loodan, et saame sellel aas-
tal palju koos olla, võtta  veel 
koos ette vahvaid asju. Soo-
vin ka esimese klassi õpilas-
tele ilusat algavat kooliteed 
ja võin rahuliku südamega 
öelda, et olete valinud vahva 
kooli. Ilusat algavat ka kogu 
ülejäänud kooliperele!

Ave Jõgi, 
keeleõpetaja, �2. f 

klassijuhataja
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V Saarte Folklooripäevadel Abrukal esinesid ��. c klassi neiud Ketri Leis ja Katry Reinart suurepärase  
ettekandega “Taimed rahvameditsiinis”. Foto: Ellen kask

Inspira alustab taas
Inspira tantsu- ja spor-

diosakond kutsub ringides-
se nii endisi kui ka uusi õpi-
lasi!

10. septembrist alustavad 
tegevust taas Inspira tantsu- 
ja spordiringid. Eelnevalt on 
aga kõigil võimalus tutvu-
da Inspira tantsu- ja spor-
diosakonna tegemistega lau-
päeval, 8. septembril 2007 
Kuressaare Gümnaasiumi 
aulas nii nimetatud näidis-
tundide päeval. Igal täistun-
nil, vastavalt vanuseklassile, 
tutvustavad treenerid tant-

su- ja spordiringides õpeta-
tavaid treeningustiile.

11.00 – tantsutund 9. – 12. 
kl. õpilastele peeglisaalis, ju-
hendaja Inge Jalakas

11.00 – extreemne liiku-
mine 5. – 12. kl. õpilastele 
KG võimlas, juhendaja Hei-
ko Kull

12.00 – tantsutund 9. – 12. 
kl. õpilastele peeglisaalis, ju-
hendaja Maarja Tammai

12.00 – tantsutund 4. – 6. 
aastastele KG aulas, juhen-
daja Inge Jalakas

13.00 – tantsutund 1. – 4. 

kl. õpilastele KG aulas, ju-
hendajad Kaia ja Inge Jala-
kas

13.00 – võitluskunstid 5. – 
12. kl. õpilastele peeglisaalis, 
juhendaja Raivo Paasmaa

14.00 – tantsutund 5. – 8. 
kl. õpilastele KG aulas, ju-
hendaja Liis Ojasaar

Registreerimine ringides-
se toimub peale näidistunde 
koha peal!

Tiia Leppik, 
Inspira direktriss

Segakoor “Ave”

Eelteade
KG 31.lennu nõukogu ja 

lennu nõukoda annavad tea-
da, et laupäeval, 08. septemb-
ril toimub Kaarma maalinnal 
31.lennu perepäev “Ühtsu-
ses peitub jõud ja tarkus”. In-
fo ja tegevuskava kutsetel.

Ellen Kask, 
��. c klassijuhataja

Teated

Hea VOCALIISA laulja!

Kohtume taas 06.09.2007 kell 15.00 kooli aulas. Vaatame 
suvise peo filmi ja teie tehtud fotomeenutusi. Teeme plaane 
uueks aastaks. Kellel pildi raha maksmata, võta kaasa 35.- 
krooni ja korrastatud kleit koos vöö ja taskuga.

Helle Rand ja Pilvi Karu.

Suur laulupeosuvi on läbi ja KG segakoor “Ave” alustab 
taas proovidega!

Esimene proov toimub esmaspäeval, 10. septembril kell 
15.45 aulas. Ootame ka uusi lauljaid!

Mai Rand

Personali 
muudatused 
uuel aastal

Uued töötajad Kuressaa-
re Gümnaasiumis:

Kristel Salumaa - klas-
siõpetaja, Liia Arikas - sak-
sa keele õpetaja, Kadi Kips 
- eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja, Merit Karise - mee-
dia ja kommunikatsiooni 
õpetaja, Käthe Pihlak - vali-
kaine (kultuuritund) õpeta-
ja, Derek Ewen - inglise kee-
le õpetaja. 

KG Sihtasutuses:
Veronika Solovjova - 

söökla puhastusteenindaja, 
Ave Palu - söökla klienditee-
nindaja, Mariliis Toon - Ins-
pira pärimuskultuuri osa-
konna juhataja.

Tere Tulemast!
Töökohavahetus:
Riina Soon, Merike Kivi, 

Viive Käiro, Kerstin Mandel, 
Tiia Sepp, Marika Paas, Stacy 
Nathaniel Ashford, Ly Mägi.

Täname tehtu eest ja soo-
vime edu edaspidiseks!

Ursula Rahnik, 
personalijuht
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Mis koolis suvel toimus...

Te mõistagi olete kogu 
aeg kahtlustanud, et suve-
vaheajal teie armas koolima-
ja päriselt „suveunne“ ei jää, 
vaid vastupidi – siin toimub 
kogu aeg midagi. Ja just nii 
ongi - kui eelmisel paaril 
aastal müristasid majas ehi-
tusmehed, siis sel suvel käis 
elu põhiliselt suurte maju-
tuste tähe all.

Hooaja juhatas sisse Põl-
va Ühisgümnaasiumi õpi-
las-ekskursioon, seejärel 
võõrustasime Securitas Ees-
ti AS turvamehi. Suurima-
teks üritusteks olid aga Ees-
ti Harrastusteatrite Liidu 
egiidi all toimuv kooliteat-
riprojekt ning muidugi Ku-
ressaare Sambafestival 2007. 
Kooliteatrite kirjanduslikku 
teatriprojekti vedas Maret 
Oomer, sambafestivali pro-
jektijuht oli Renate Pihl.

Teatrihuvilised lapsed 
olid üle kogu Eesti kokku 
tulnud selleks, et „Röövli-
tütar Ronja“ etendusega tä-
histada Astrid Lindgreni 
100. sünniaastapäeva. Pro-
jekt ühendas endas õpila-
si Aseri, Puurmanni, Torma 
ja Võru keskkoolidest, Käi-
na Gümnaasiumist, Lasna-
mäe Ühisgümnaasiumist, 
Vaida Põhikoolist, Tallinna 
Reaalkoolist, huvikeskusest 
„Kullo“, Tallinna Toomklu-
bist ja Nõmme Noortema-
jast. Koos juhendajatega 106 

suuremat ja 
väiksemat inimest mah- 
tusid parajasti ära II korruse 
klassiruumidesse ning jäid 
elamis- ja harjutamistingi-
mustega Kuressaare Güm-
naasiumis väga rahule. Kii-
deti meie ilusat koolimaja ja 
teenistujate sõbralikkust. 

Teatriprojekti ilusaks lõp-
pakordiks maagilise numb-
riga kuupäeval 07.07.07 oli 
lossihoovis arvukale pub-
likule toimunud „Ronja“ 
etendus. Mõni tund hiljem 
avati kahuripauguga lossi-
päevad.

Kõigest päev hiljem täitu-
sid kooliruumid uute rõõm-
satujuliste elanikega – kohale 
jõudsid esimesed sambafes-
tivalil osalejate grupid.  Tu-
lijaid oli Pärnust, Tallinnast, 
Rakverest, Viljandist ning 
koguni Lätimaalt. Esmas-
päevast lisandusid neile veel 
ka kohalikud tantsuhuvili-
sed, nii et muusikat ja tantsi-
jaid jagus sõna otseses mõt-
tes igasse nurgatagusesse. 

9.-13. juulil 2007 toimu-
nud VIII Kuressaare Sam-
bafestival on aastate jooksul 
saanud lausa kohustuslikuks 
ürituseks, ilma milleta suvist 
Kuressaaret enam hästi et-
te ei kujutagi. Festivali tree-
ningute jooksul oli võimalik 
tutvuda selliste eriilmelis-
te tantsustiilide nagu bai-
latino, modern-jazz, street 
jazz, house fusion, kaasaeg-
ne tants, club freestyle ja las-

tetants. Treeneriteks Anas-
tassia Vassiljeva, Kaarel 
Väli, Krista, Carmel ja Rene 
Köster, Ave Tõitoja, Mer-
le Laud ja Monika Tuvi.  
Kui nädala sees olid ilmad 
pisut pahuravõitu, siis 
reedel ja kolmeteistküm-
nendal säras taevas päi-
ke ning linnarahval oli li-
saks keskpäeval alanud 
värvikirevale rongkäigu-
le võimalus osa saada ka 
Kuressaare Spordihoo-
nes toimunud suurest 
20 tantsunumbriga ühis-
kontserdist.

Viimane suurem ma-
jutus toimus viimase va-

heajakuu alguses, kui KG 
ruume jagasid sõbralikult 
kitarrilaagris osalejad ning 
jalgpallipoisid Leedu ja Tal-
linna klubidest. 

31. juulist 4. augustini 
Kuressaare Gümnaasiumis 
peetud kitarrilaager, mil-
le korraldajateks olid tun-
tud muusikud Tiit Paulus 
ja Andre Maaker, tõi kokku  
paarkümmend noort muusi-
kahuvilist kogu Eestist. Sel-
lel aastal oli kaks suunda 
– laulvad kitarristid, kes en-
nast ise saadavad, ja süven-
datud kitarriõpe. Päev nä-
gi välja nii, et hommikuti oli 
ühine rütmikatund ja selle-
le järgnesid individuaaltun-
nid. Pärast tunde käis tavali-
ne lõbus laagrielu – kes jäid 
veel üheskoos jämmima, kes 
harjutasid trepil istudes ki-
tarrikäike, kes eraldusid, 
kõrvaklapid peas, oma isik-

likku muusikamaailma. 
Laagris osalejad and-

sid ka kaks kontserti, üks 
toimus Haamerite majas ja 
teine merepäevadel. Kok-
kuvõttes võib öelda, et õpi-
lastel oli tore, neile jäi laag-
rist hea mälestus ja hinge 
see miski, mis suunab edasi 
arenema. Korraldajad on lu-
banud, et esimesele laagrile 
järgneb kindlasti teine ja siis 
juba tunduvalt suurem.

Niipalju siis majutu-
sest, üht-teist huvitavat toi-
mus suvel ka kooli talveaias. 
Rõõm on teada anda, et eran-
ditult kõik taimed kohanesid 
uue elukohaga hästi, kosu-
sid suve jooksul silmnähta-
valt, õitsesid ennastunusta-
valt ja pakkusid koolimaja 
külalistele rohkesti silmailu. 
Väga palju võis kuulda kii-
tust stiilis: einoh, siin koolis 
oleks küll rõõm käia, siin on 
ju kõik olemas – ilusad ruu-
mid ja botaanikaaed veel sel-
le kõige krooniks. 

Veidi kahju on ainult sel-
lest, et eranditult kõik öö-
kuninganna 5 (!) õit arvasid 
heaks ära õitseda nädalava-
hetustel, kui maja suletud ja 
inimtühi oli... Vast leiutame 
järgmisel suvel mingi kavala 
jälgimissüsteemi [veebikaa-
mera oleks vahva:)], et õigel 
ööl nö jaole saada ja huvilis-
tele külastamistki võimalda-
da.

Head õppeaasta algust 
kõigile!

Külli Mänd, 
haldusjuht
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KG-laste suvi pildis
Sel suvel abiellusid kolm meie kooli õpetajat, palju õnne! �. Eve Ja Taavi Tuisk,  
2. Madli-Maria ja Andrus Naulainen �. Monika ja Mait Põld. �. Sambafestival on jõudnud KG 
talveaeda, 5. Hetk sambafestivali rongkäigust. 
See aga pole sugugi kõik, meie tublide lauljate ja tantsijate elamustest koolinoorte laulu- ja 
tantsupeol juba järgmises lehes!

1

2

3 4

5
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Segaansambel Sa:rlai-
ne ja algaval hooajal tegut-
semist alustav gümnaasiu-
mi neidudeansambel võtab 

Käesoleva aasta sügisel 
alustab Kuressaare Güm-
naasiumis oma tegevust nei-
dudekoor, kuhu on oodatud 
kõik lauluhuvilised gümnaa-
siumiõpilased. Repertuaari 
õpime kord nädalas pärast 
koolitööd ning viimistleme 

Klass Klassijuhataja Kokku
1A Inga Engso 25
1B Raina Rääp 26
2A Ene Riis 24
2B Merle Tustit 24
3A Raina Tiidovee 25
3B Ülle Jasmin 25
4A Ruth Jasmin 28

4B Kristel 
Salumaa 28

Algklassid (8) 205
5A Reet Välisson 26
5B Sirje Mehik 26
6A Grete Pihl 28

6B
Katrin Keso-
Vares, Heimar 
Siirak

28

7A Maria Pärn 36
7B Marvi Mäeots 33
8A Heidi Truu 36
8B Helle Rand 36
9A Taimi Aru 33

9B Laine Lehto, 
Veikko Lehto 37

9C Anneli Auväärt 31
Põhikool (�2) �50
10A Sirje Kereme 34
10B Sirje Metsküll 36
10C Kaarin Peet 35

10D
Anneli 
Meisterson, 
Ursula Rahnik

36

10E Madli-Maria 
Naulainen 36

11A Mai Rand 35
11B Merle Rekaya 30
11C Ellen Kask 33
11D Merike Kivilo 27
11E Anne Mets 33
11F Signe Vahkal 30
12A Marit Tarkin 34

12B Maren 
Asumets 34

12C Kaja Puck 29

12D Reene 
Kanemägi 31

12E Gerta Nurk 30
12F Ave Jõgi 36

Gümnaasium (�7) 559
Kokku ����

KG-s alustab tööd neidudekoor!
laagrites. Teeme koostööd 
KG huvikooli Inspira solisti-
de, Orissaare Gümnaasiumi 
tütarlastekoori ning Saare-
maa Poistekooriga. Plaanis 
on osaleda koorilaulupäeva-
del ja laulupidudel, ilmesta-
da KG üritusi, tulevikus  rei-

sida ka piiri taha.
Koori esimene kokkusaa-

mine toimub K. 12.septemb-
ril k.16.00 klassiruumis 101. 

Rõõmsa kohtumiseni!

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Kontsert merepäevadel 05.08.07. Solist Teele Viira, back vasakult: Tuuli Rand, 
Kaia Oidekivi, Keete Viira, Preedik Heinmaa. Foto: erakogu

vastu uusi liikmeid. Vajalik 
elementaarne noodistluge-
misoskus ja eelnev kogemus 
ansamblilauljana. Huvilis-

tel tulla muusika vaheruu-
mi 102 alates esmaspäevast, 
3.septembrist.

Laine Lehto, muusikaõpetaja

Lehtode musikaalne lestarivi Üru maakodus

Ringijuhendajatele
2007/2008 õppeaasta rin-

gitöö kaardid palun esita-
da hiljemalt 5. septembriks 
elektrooniliselt tiia@oesel.
edu.ee või tuua kab.239

Tiia Leppik, 
Inspira direktriss

Raamatukogu tänab
Sikk Margarita, Genadi 

Noa, Ellen Kask kooliraama-
tukogule kingitud raamatute 
ja CD eest.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Üritused septembris
• 05 - Klasside pildista-

mine • 11 - Tervisespordi-
päev • 18.-19. - MV kerge-
jõustikus • 20 - Jukude päev 
• 26 - Taimeseade konkurss.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Teated

Õpilaste arvud

Meie KG, 1. september 2007
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KG õppeaasta 
2007/08 
korraldusest

Õppeaasta jaguneb 
kuueks perioodiks:

• 1.-4. on õppeperioo-
did (tunnijaotuse alusel)

• 5. on arvestuste-, eksa-
mite - ja praktikaperiood

• 6. on pikendatud õp-
petöö periood

Õppeaastasse on pla-
neeritud ka 5 tegevuspäe-
va. Õppeaastas on 4 vahe-
aega.

Õppeperioodid:
• 1. õppeperiood 03.09. - 

26.10.2007
• 2. õppeperiood 05.11 – 

21.12.2007
• 3. õppeperiood 07.01. - 

14.03.2008*
• 4. õppeperiood 24.03. - 

16.05.2008*
* tulenevalt gümnaasiu-

miastmes rakendavatavast 
perioodõppest muutub ko-
gu kooli tunniplaan 1. ja 2. 
õppeperioodi järel, 3. pe-
rioodil- 25. veebruarist ja 4. 
perioodil 21.aprillist. Klas-
side õpitulemuste kokku-
võtted tehakse perioodi lõ-
pul.

Arvestuste-, eksamite- ja 
praktikaperiood

Kõik 8.,10.-11.klasside 
õpilased sooritavad kaks 
eksamit (üks kohustus-
lik ja üks valikeksam) ja 
4.-7.klasside õpilased kaks 
õppeaasta materjali hõl-
mavat hindelist arvestus-
tööd. Eksamite ja arvestus-
te õppeained kinnitatakse 
1.õppeperioodil. Eksami-
te ja arvestuste hinded on 
võrdväärsed õppeperioo-
dide koondhinnetega ja ar-
vestatakse aastahinde välja-
panekul.

Praktikapäevadest võ-
tavad osa 4.-8.ja 10.klasside 
õpilased. 

Aluseks on Juhend.
Pikendatud õppetöö pe-

riood on õpilastele, kellel 
on õppeaasta jooksul oman-
damata jäänud õppekavaga 
nõutavatest teadmistest ja 
oskustest.  Aluseks on õp-
penõukogu otsus.

Jätkub järgmise lehekül-
je veerus

Kohvik-söökla Noorus annab teada 
Kuna suve jooksul on kind-
lasti mõned olulised asjad 
ununenud, siis on paslik 
kooliaasta alguses teha 
väike meeldetuletus.

Söökla sisekorrast

Söökla on avatud igal 
koolipäeval 9.30 – 16.00. 
Algklasside söögivahetun-
nis ( 10.15 – 11.00 ) on söök-
la reserveeritud, kuid ala-
tes kella üheteistkümnest on 
kõigil soovijail võimalik osta 
sooja toitu.

Magnetkaardist

Tasuta toitlustamine põ-
hikooli õpilastele toimub 
sarnaselt eelmiste aastatega. 
See tähendab, et igal õpilasel 
on nimeline magnetkaart, 
mille esitamisel kassas saab 
ta 13 krooni ulatuses tasuta 
süüa . Kui arve  ületab kaar-
dil olevat rahasummat, tu-
leb lisaks maksta sularahas. 
Magnetkaardi kaasas kand-
mine ja kassas esitamine on 
kohustuslik ning kaart on 
seotud konkreetse õpilasega 
ja seda ei ole lubatud anda 
kasutamiseks teisele isikule. 
Kindlasti on õpilasi, kes va-
javad uut magnetkaarti ku-
na  kaart on kadunud või 
osutus eelmisel aastal praa-
giks. Sellisel juhul on vaja 
klassijuhatajale teada anda, 
et vajad uut kaarti. Magnet-
kaart, mis osutus praagiks 
asendatakse uuega tasuta, 
kui aga kaart on kaduma läi-
nud või lohaka hoidmise ta-
gajärjel kasutamiskõlbma-
tuks muutunud, tuleb uus 
kaart õpilasel 20 krooni eest 
osta. Kõik meie kooli uued 
õpilased saavad magnetkaa-
rdi kooli poolt tasuta. 

Ka gümnasistidel on või-
malus teha oma elu muga-
vaks ja tasuda sööklas ostu 
eest magnetkaardiga. Sel-
leks tuleb kanda raha  KG 
Sihtasutuse arveldusarve-
le vastava kuu 1. - 3. kuu-
päevani (septembris  ku-

ni 07.09). Ülekande summa 
suuruseks on arvestatud 500 
krooni ehk umbes 25 kroo-
ni päevas. Kaardilt raha ka-
sutamise päevalimiit ei ole 
piiratud ning raha jääki oma 
kaardil on igal õpilasel või-
malik alati kontrollida söök-
la kassas. Raha, mis on kaa-
rdile kantud ei ole võimalik 
tagasi maksta ega kanda et-
temaksuna järgmisesse õp-
peaastasse, seetõttu on vaja 
jälgida, et raha jääk kaardil 
oleks õppeaasta lõppedes 
ära kasutatud.

Raha kanda: KG Siht-
asutus a/a 10220012766018, 
märgusõna: õpilase nimi ja 
klass.

Toiduraha toetusest

Lastel, kes õpivad 10 – 12 
klassis on võimalus saada 
Kuressaare Linnavalitsuselt 
toiduraha toetust.

Selleks esitab lapseva-
nem koolile taotluse koos 
tõenditega pere sissetuleku-
te kohta  14.septembriks ja 
kool edastab avaldused Ku-
ressaare Linnavalitsuse sot-
siaal- ja tervishoiuosakon-
nale. Avalduse blankette on 
võimalik saada kooli sekre-
täri käest.

Pikapäevarühmast

Jätkub ka pikapäevarüh-
mas käivate laste toitlus-
tamine. Päeva teisel poolel 
on algklassilastel võimalus 
süüa kerge oode, mille mak-
sumus sel õppeaastal on 10 
krooni. Söögikorrast äraüt-
lemised toimuvad üldjuhul 
samal päeval kell üheteist-
kümneks (erandiks haiges-
tumine vms) ning tasumi-
ne  vastavalt esitatud arvele 
järgmise kuu 20-ndaks kuu-
päevaks KG Sihtasutus a/a, 
märgusõna: õpilase nimi ja 
kuu nimetus, mille eest toi-
duraha makstakse.

Söökla hinnapoliitikast

Suvel alguse saanud ja 

septembriski veel jätkuv toi-
duainete hinnatõus sunnib 
sööklaski hindu veidi kor-
rigeerima. Suuremas osas 
tõuseb hind just kallimatel 
praadidel ja ka supiportsjoni 
hind on senise 6 krooni ase-
mel 8 krooni (pool suppi 4 
krooni). 13 krooni eest saab 
õpilane valida menüüst näi-
teks prae (maksab 13.-), teise 
variandina saab valida su-
pi ja magustoidu (supp 8.- 
+ magustoit 5.-).  Õpilane, 
kes soovib suuremat praadi, 
peab arvestama hinnaga 15 – 
26 krooni.

Praele lisab iga laps toor-
salatit just nii palju, kui ta 
soovib ja võimalus on osta 
ka ainult toorsalatit.  Sooja 
toidu kõrvale pakume kõi-
gil Kuressaare Gümnaasiu-
mi õpilastele võimaluse võt-
ta joogiks tasuta piima või 
sidrunivett.  

Meeldivate kohtumiste-
ni!

Ühe päeva näidismenüü: 
(oli menüüs 2�.0�.07)
Supp

Kalasupp 250g/350g 6.-/8.-

Puder

Tatrapuder 100g/200g 3.-/6.-

Praed (lisandiks vabal valikul 
kartul,kartulipüree või tatar)

Pikkpoiss 13.-/22.- 
Maksakaste 10.-/13.-
Grillviiner 13.-/22.-
Kartuli-lillkapsavorm 13.-
Azuu 13.-/22.-
Makaron hakklihaga 13.-
Hakklihakaste 10.-/13.-
Kohupiima-heeringakaste 15.-
Seašnitsel 27.-

Magustoidud

Assortiitarretis 7.-
Mannapuder kisselliga 5.-
Kohupiimavaht kisselliga 9.-
Õunavorm piimaga 6.-

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Järgmine Meie KG ilmub kolmapäeval, 12. septembril. Kaastöid ootame 
hiljemalt reedeks, 7. septembriks.
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KG tervisespordipäev
Teisipäeval, 11. septemb-

ril toimub  Kuressaare Güm-
naasiumis 10. korda  tra-
ditsiooniline ülekooliline 
tervisespordipäev. Kuna te-
gemist on väikese juubeli-
üritusega, siis algab päev  ju-
ba kell  8.30 kogunemisega ja 
klasside kaupa rivistumise-
ga Kuressaare Gümnaasiu-
mi ette (Nooruse tänavale), 
kust seejärel alustatakse kell 
9.00 meeleolukat rongkäiku 
Kuressaare linna staadioni-
le. Selleks puhuks tuleb igal 
klassil valmistada oma klassi 
numbri ja tervisespordipäe-
vaga seonduv rongkäigus 
kantav plakat. Loomulikult 
on lubatud kaasa võtta iga-
sugused viled, sahistid, õhu-
pallid vms. meeleolukad 
rongkäigurekvisiidid. Eriti 
teretulnud on muidugi vah-
vad maskotid, millest nii 
mõnigi võib saada tulevikus 
meie kooli spordimaskotiks! 
Rongkäiku saadab elav or-
kester ning läbitavateks tä-
navateks on Nooruse, Tuu-
le ning Staadioni tänavad. 
Orienteeruvalt 10.00-s peak-
sid kõik olema staadionile 
jõudnud ning klasside kau-
pa pidulikuks 10. tervises-
pordipäeva avamiseks üles 
rivistatud. Avatseremoonia-
le järgneb ühine soojendus-
võimlemine ning peale seda 
toimuvad alates 2. klassist 
klassidevahelised teatevõist-
lused. Teatevõistkonda kuu-
lub igast klassist 10 liiget! 

Alates 11.20-st  suunduvad 
kõik (vastavalt valitud spor-
diala algusajale)  juba eelne-
valt registreeritud aladele. 
Seekord on võimalus valida 
5. klassist alates 25 sportli-
ku tegevuse vahel (vt. tabe-
lit). Kuna meie koolis on vä-
ga palju õpilasi, siis  nagu 
ikka kehtivad osadel aladel 
piirangud. Kõikidel aladel ei 
ole lihtsalt võimalik osaleda 
lõpmatu arv õpilastega. Re-
gistreerimine aladele toimub 
seekord interneti teel koo-
li koduleheküljelt 4. - 7. sep-
tembrini. Alade infot vaata 
ajalehte viimaselt lehelt. Nii, 
et kes ees, see mees! Iga õpi-
lane saab valida ainult ühe 
tegevuse. Õpilaste ümberre-
gistreerimised spordipäeval 
- 11. septembril, on keela-
tud! Kui oled juba ühe vali-
ku teinud, siis ümber muuta 
enam ei saa!

Ükski õpilane sellel päe-
val põhjuseta puududa ei 
tohi. Need, kellel füüsili-
sest koormusest    vabastu-
sed, leiavad rakendust nii 

mitmelgi alal nagu näiteks: 
kepikõnd, vesivõimlemine, 
matk,  pentanque, maasti-
kuvibu, laskmine . Ühesõna-
ga tegevusi on ju palju, mida 
harrastada, kui just „surma-
tõbi“ ei kollita! :) Põhjuseta 
puudujatel tuleb päeva ula-
tuses puudutud tunnid ke-
halise kasvatuse tundide 
näol oma kehalise kasvatu-
se õpetaja juures vastavalt 
kokkulepitud ajal järgi teha! 
Klassi osaluse % läheb loo-
mulikult ka klassidevahelis-
te võistluste arvestusse!

2. - 4. klassi õpilastele toi-
mub alates kell 12.00 Tite-
rannas rahvastepalli turniir. 
Ning meie kõige väiksemad 
ehk siis 1. klassid lähevad 
koos õpetajaga linnamatka-
le.

Loodame, et tuleb ilus 
päikseline tervisespordi-
päev, kuid vaatamata ilma-
le, spordime me siiski!

Spordiosakonna nimel, 
Inge Jalakas 

KG tantsu- ja spordiosakonna 
juhataja 

KG spordipäeva võrkpalli-
võistluste juhend

Toimumisaeg ja koht: Ku-
ressaare Spordihoone, 11.09.06 
kell 12.00-16.00. Vanuseklass: 8-
12 klass. Võistkondade suurus: 
4 noormeest + 2 neidu. Võrgu 
kõrgus:  2,39 m.

KG spordipäeva jalgpallitur-
niiri juhend

Toimumisaeg ja koht: Ku-
ressaare kunstmuruväljak, 
11.09.06 kell 12.00 - 16.00. Va-
nuseklass: 7 ja 8 klass (poisid). 

Osalejate arv: 7 võistlejat (kõik 
on väljakul)

Turniiri süsteem: män-
gu kestus 20 min, võidab enim 
punkte kogunud võistkond kui 
ei tule väravat lüüakse 5 ka-

ristuslööki. Kõik võistkonnad 
mängivad üksteisega läbi

Reeglite muudatus: Ei ole 
suluseisu

Turniiri süsteem: män-
gu kestus 10 min, võidab enim 
punkte kogunud võistkond, 
mängitakse 2 alagrupis. Ala-
grupi võitjad selgitavad spordi-
päeva parima võistkonna, ala-
gruppide 2. koha saavutanud 
võistkonnad aga 3. koha oma-

niku.
Reeglite muudatus: Noor-

meestel on keelatud blokeerida 
tütarlaste ründelööki. Hüppelt 
palling on keelatud.

Osalejate arv: u 10 võistkon-
da a 6 liiget.

KG tervisespordipäeva aladele registreerumine kooli kodulehel 
www.oesel.ee/kg

KG õppeaasta 
2007/08 
korraldusest
Algus eelmise lehekülje 
veerus

Tegevuspäevad (alu-
seks juhendid):

• 01.09.2007 – kooliaasta 
algus; tarkusepäev

• 11.09.2007 – tervises-
pordi päev

• 05.10.2007 – õpetaja-
te päev

• 21.12.2007 – jõulutege-
vused

• 12.02.2008 – klassi ta-
lispordipäev (kuupäev võib 
seoses ilmastikutingimuste-
ga muutuda)

• 02.05.2008 – projekti-
päev

• 02.06.2008 – kooliaas-
ta lõpetamine (üleminekuk-
lasside aktused)

Päevade korralduslik 
info antakse eelnevalt klas-
sijuhatajatele.

Eksamiperiood põhi-
kooli lõpetamiseks 04.- 
17.06.2008

Eksamiperiood güm-
naasiumi lõpetamiseks  24. 
aprill – 16. juuni 2008

Koolivaheajad

• Sügisvaheaeg  27.10. 
kuni 04.11.2007

• Jõuluvaheaeg  22.12. 
2007 kuni 06.01.2008

• Kevadvaheaeg  15.03. 
kuni 23.03.2008

• Suvevaheaeg  03.06. 
kuni 31.08.2008 

Tundide ajagraafik:

1. tund 08.10 – 08.55
2. tund 09.00 – 09.45
3. tund 10.00 – 10.45
4. tund 11.00 – 11.45
5. tund 12.00 – 12.45
6. tund 13.00 – 13.45
7. tund 14.00 – 14.45
8. tund 15.00 – 15.45
Lisa: Õppepäevade ka-

lender 2007/08

Anu Saabas, Maidu Varik, 
õppealajuhatajad
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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:

Spordialade algusajad

Spordiala Vanuse-klass Juhendaja Koht

11
:3

0

12
:0

0

12
:3

0

13
:0

0

13
.3

0

14
:3

0

Märkused

Laskmine 10. - 12. Martin Kasemets Lasketiir( Põhikooli staadioni kõrval) X X

Kepikõnd (ainult 
füüsilisest koormusest 
vabastatud õpilastele)

5. - 12. Marianne Baran Algab Kuressaare Linnastaadionilt X

Vesivõimlemine (ainult 
füüsilisest koormusest 
vabastatud õpilastele)

5. - 12. Norma Helde KG ujula X Kaasa ujumisriided + 
pesemisvahendid

Golf 11. kl. Aivar Aru Tuulte Roosi golfiväljak X X X X

Tennis 5. - 12. Aivi Auga Kuressaare linnastaadioni kõrval olevad 
tenniseväljakud X

Tennis 5. - 12. Aivi Auga Kuressaare linnastaadioni kõrval olevad 
tenniseväljakud X

Lauatennis 5. - 12. Gunnar Usin Saare Teedevalitsuse fuajees 
(Marientali tee 27) X Kaasa vahetusjalatsid

Lauatennis 5. - 12. Gunnar Usin Saare Teedevalitsuse fuajees 
(Marientali tee 27) X Kaasa vahetusjalatsid

Jooga 9. - 12. Maret Seeman KG aula X Kaasa vahetusjalatsid

Pilatese võimlemine 9. - 12. Kersti Põder Spordihoone aeroobikasaal X Kaasa vahetusjalatsid

Purjetamine 5 . - 7. Kristiina Klaos Kuressaare jahisadam X Kaasa vahetusriided

Purjetamine 5 . - 7. Kristiina Klaos Kuressaare jahisadam X Kaasa vahetusriided

Poiste jalgpall 7. - 8. Heimar Siirak KG kunstmurustaadion X

Võrkpall 10. - 12. Gabriel Sepp Kuressaare Spordihoone pallisaal X Kaasa vahetusjalatsid

Matkamine 10. - 12. Ülle Rahula Koigi raba, buss väljub Linnastaadioni 
parklast 11.30 X Kaasa väike eine + 

jook

Jalgrattakross 5. - 8. Riho Räim KG tervisepark X

Võitluskunstid 5. - 8. Raivo Paasmaa Spordihoone maadlussaal X Kaasa vahetusjalatsid

Võitluskunstid 9. - 12. Raivo Paasmaa Spordihoone maadlussaal X Kaasa vahetusjalatsid

Club Freestyle dance 8. - 12. Maarja Tammai KG võimla X Kaasa vahetusjalatsid

Maastikuvibu 5. - 8. Gert Neidre Lossihoovis X

Maastikuvibu 9. - 12. Gert Neidre Lossihoovis X

Showtans 5. - 7. Iiri Roomets Spordihoone aeroobika saal X Kaasa vahetusjalatsid

Country linedance 5. - 8. Inge Jalakas Kuressaare linnastaadion X

Ekstreemne liikumine 5. - 12. Heiko Kull Spordihoone kergejõustiku hall X Kaasa vahetusjalatsid

Aeroobika 9. - 12. Tiina Käen Spordihoone väike saal X Kaasa vahetusjalatsid

Jalgrattamatk 10. - 12. Piret ja Eve 
Paomees

Kuressaare Linnastaadionilt- 
Kandla(orienteerumine mägedes )- 
Kuressaare

X Kaasa väike eine + 
jook

Rulluisutamine 5. - 8. Johannes Kaju Algab Kudjape Kalmistu tee alguses X Kaasa rulluisud

Rulluisutamine 9. - 12. Reimo Nook Algab Kudjape Kalmistu tee alguses X Kaasa rulluisud

Jõusaal 9. - 12. Kristiina Sonntag Kuressaare Spordihoone  X Kaasa vahetusjalatsid

Jõusaal 9. - 12. Kristiina Sonntag Kuressaare Spordihoone  X Kaasa vahetusjalatsid

Kiiking 5. - 12. Priit Kuusk Tivoli platsil X

Pentanque 6. - 12. Ain Koplimäe, 
Urmo Auväärt Tivoli platsil X

KG tervisespordipäeva alad


