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Teated
7. - 9. klasside lastevanemate üldkoosolek toimub
15. oktoobril algusega kell
18.00 kooli aulas.
Teemad: Kuidas toetada
noori karjääri planeerimisel
(lektor Mia Rand) ja eKooli
kasutamisvõimalustest. Järgnevad klasside koosolekud.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Sellest sügisest on põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel võimalus osaleda
füüsika-astronoomiaringis.
Ringi tegevusega tutvuda on gümnaasiumiõpilastel
(10. - 12. kl) võimalik 3. oktoobril kell 15.00 - 16.30 ruumis 205 ning põhikooliõpilastel (8. - 9. kl) 10. oktoobril
kell 15.00 - 16.30 ruumis 205.

Lk. 2

Loodusteaduste ainenädalal on palju põnevaid ettevõtmisi!

Lk. 4

Kuidas ette valmistada ülekooliliseks kirjandusviktoriiniks?

Lk. 5

Enda õpetajatest kirjutavad algklassid nii
jutukesi kui luuletusi!

Mis reedel, õpetajate päeval kavas?

Olle Arak,
füüsikaõpetaja

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad
Laur Merisalu 4B

05.10

Margarita Truuväärt 11B 05.10

Kert Mandel 4A
05.10
Kairi Sepp 10A
05.10
Carl Vaher 5A
05.10
Carmen Verhovitš 2B 06.10
Kaspar Heinsaar 12E 06.10
Stiven Schultz 9A
06.10
Kertu Saar 10D
06.10
Siim Alevi 12D
06.10
Margot Väli 7A
07.10
Tõnis-Ketri Tasane 6B 07.10
Lauri Jasmin 10C
07.10
Herta Aus 12E
08.10
Markus Koert 3B
08.10
Rene Aus 11E
08.10
Remy Mägi 10D
08.10
Näncy Reinart 9B
09.10
Sander Bubnov 8B
09.10
Tõnu Kuusküll 11D 09.10
Joonas Kaljumäe 11F 10.10
Joosep Tamm 8B
10.10
Kristel Otsason 12A 10.10
Toomas-Siim Teresk 7B 10.10
Töötajate sünnipäevad
Monika Ränk
Reene Kanemägi
Tiiu Vöö
Marianne Baran
Ursula Rahnik

04.10
05.10
06.10*
07.10
09.10*

Meie juhtkond reedel, õpetajate päeval. Foto: Gert Lutter

5. oktoobril tähistatakse
üleriigilist õpetajate päeva.
Ürituse eesmärgiks on tähistada traditsioonilist tähtpäeva õpetajatele austuse avaldamise ja teha see päev kõigi
jaoks võimalikult õpetlikuks
kasvatusteaduste vallas, andes nii võimalus abiturientidele esimest korda õpetamiskogemuse ning samuti
propageerib see päev õpetaja elukutset.
Suure kuulajaskonna ees
taidlemine, mil jälgitakse iga
Sinu liigutust, võib tunduda
üpriski raske, sest alati on ju
neid, kes teadmistejagajat ei
austa. Hoolimata sellest on
see kindlasti väga meeldejääv kogemus, millest oleks
rumal loobuda.
Kui õpetajad ei järgi korraldusi, siis on võimalus abi
leida õpilasdirektsioonist.
Reedel kuulub võim järg-

nevatele asjapulkadele: direktor Toomas Takkis – Rait
Hansen 12a; direktori asetäitjad õppe- ja kasvatustöö
alal Anu Saabas – Karel Mets
12d, Maidu Varik – Kristjan
Saar 12c; direktori asetäitjad õppetöö korralduse alal
Pilvi Karu ja Kaarin Peet –
Maarja
Aleksejeva 12b ja Mihkel
Kadarik, direktori asetäitja
huvihariduse alal Tiia Leppik - Liina Oolup 12f ning
huvijuhi Anneli Meistersonikohustustesse astub Kadri Pajumaa 12a.
Ametlikuks stiiliks on ette nähtud “tume ülikond”
ehk korrektne akadeemiline stiil. Riietugem must-valgesse!
Tunnid toimuvad klassides nn tavalisele tunniplaanile tuginedes. Täpsemalt
toimuvad 5. oktoobril neli

esimest õppetundi, kõik toimuvad tunnid on 45-minutilised.
Abituuriumi
õpilased
võiksid mõelda, kuidas kaasata tunni tegevusse õpetajaid ja tunnis toimuv tegevus
oleks huvitav. Kui õpilane
12. klassi õpilane tõuseb hetkeks kõrgemasse seisusesse,
siis peab ju tähelepanu omistama kõigile, et keegi ei tunneks end kõrvaljäetuna.
Abituurium on kell 11.45
oodatud kooli kohvikusse pidulikult lõpetama oma
õpetajadebüüti.
Õpetajatele toimub kell
12.00 aktus aulas, millele
järgneb üllatusprogramm.
Meeldejäävat ja töökat
õpetajate päeva!
Laura-Liisa Perova,
12C klass
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Keemiaring alustab!
Kui Sa tunned, et tavalistes keemia ja füüsika tundides saab kõik kiiresti selgeks.
Kui Sind huvitab, kuidas
loodus toimib. Kui Sa tahad
tunda, kuidas teadus lõhnab.
Kui Sa tahad hakata käima
keemia ja loodusteaduste
olümpiaadidel. Kui Sa oled
valmis hea tulemuse nimel
vaeva nägema. Kui Sa julged
teadmistes võistelda maailma 20 nutikama ja töökama
õpilasega. Kui Sa tahad tulevikus oma elu siduda keemia, bioloogia, arstiteaduse,
rohuteaduse, geenitehnoloogia või keskkonnateadusega.
Siis on Sul võimalus õppida
natuke rohkem keemiat ja teha huvitavaid katseid keemiaringis .
Ring hakkab toimuma
keemia klassis 225 järgmiselt :
7-9. klass teisipäeviti kell
15.00-17-30. 10 klass kolmapäeviti kell 15.00-18.00. 1112.klass, neljapäeviti kell
15.00-18.00.
I poolaastal rõhume tugevale teooriale, et esineda hästi maakondlikul olümpiaadil. II poolaastal katsetame,
uurime, käime loodusteadlase pilguga poes, metsas ja
linnatänaval.
Keemia ja loodusteaduste olümpiaadide kohta leiad
infot www.ut.ee (viited, teaduskool, olümpiaadid).
Irja Truumaa,
keemiaringi juhendaja

Raamatukogu tänab
Täname Maire Rauka
Saaremaa Keskraamatukogust koolile kingitud vajalike raamatute eest.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Meie KG, 3. oktoober 2007

Õpilased Jukude - Juhanite peost
Olgugi, et meie jukudepäevast on juba nädal ja mõned päevad möödas, tahaksin veelkord meenutada
toimunut.
Veendumaks,
kas õpilastele siiski antud
üritus meeldis, viidi 10. ja
12. klasside õpilaste seas
läbi küsitlus.
Tagasiside osutus äärmiselt positiivseks. Läbi “raskuste” on väikestest Jukudest
rõõmsasti saanud suured ja
targad gümnasistid.
Tagasisidest aga selgus,
et üksmeelselt peetakse lugu tollest traditsioonist ning
kindlasti peaks seda jätkama.
Ka selles on vanemad-nooremad ühel nõul, et üritus
ühendab lendusid veelgi: nii
mõlemat eraldi kui ka vanemaid noorematega. Tolle õnnetuse suhtes jagatakse seisukohta, et ega’s õnnetus hüüa
tulles ja õnneks lõppes kõik
hästi- neiu 10. klassist käib
taas rõõmsalt koolis. Ka tema
arvab, et jukudepäeva peaks
kindlasti ka edaspidi korraldama.

Tagasisides oli aga ka negatiivseid seisukohti.
10ndikud kurvastasid, et
neid ainult üks päev kiusati. Vastupidiselt asjaga mitte
seotud inimeste arvamusele
leiti, et antud ülesanded olid
liiga leebed. Ussikesi ju sisse
ei söödetud, kedagi pea alaspidi puu külge ei seotud ning
auto pagaasnikusse ei pandud. Isegi kommi jagati.
Järgnevateks aastateks
aga soovitakse, et taastataks vana nädalane lustimine. Õpilased peavad rebaste/jukude traditsiooni heaks
vahelduseks tavakoolipäevadest. Terve lennu peale ei
jõudnud minuni ühtki üdini
negatiivse tagasisidega lehekest. Sellest võib järeldada, et
rahva seas on levinud väär arvamus sellest, nagu oleks Kuressaare Gümnaasiumi abituriendid julmad koletised, kes
väikesi 10ndikke vastu tahtmist piinavad. Hoopis vastupidi – üritusega jäädi väga rahule. Kogu toimunu oli
VABATAHTLIK, see tähen-

dab, et kedagi millekski ei
sunnitud.
12ndikud arvavad, et
praegune ristimine oli nende endi omast mitmeid kordi leebem ning paanikaks
pole mingit põhjust. Abituriendid arvavad, et kogu ettevalmistus ning üritus ise lähendas nende lendu veelgi
ning ja 10ndikega jäädi rahule. “Kümnendikud olid väga
hakkamas kogu päeva vältel,” kommenteeris üks abiturient. Lükati ümber ka väide,
nagu oleks tegu olnud organiseerimatusega ning plaanidest kõrvalevaatamisega, kogu päev ja õhtu oli ajaliselt- ja
sisuliselt planeeritud. Rongkäiguga jõuti kooli ette kõigest paar minutit hiljem ettenähtud ajast.
Lõpetuseks tahaksin kogu KG 32.lennu nimel tänada
abituriente ning nende klassijuhatajaid selle meeldejääva päeva eest.
Triin Kand,
10C klass

Loodusteaduste ainenädalast
Oktoobrikuu teisel nädalal saab teoks järjekordne loodusteaduste ainenädal, et populariseerida loodusaineid
läbi ebatraditsiooniliste ürituste ning tunnivälise tegevuse.
Esmaspäevast, 8. oktoobrist alates saab tutvuda
õpilstööde näitusega I korruse A- tiivas ning sama korruse avastendidel. Eksponeerime õpilaste töid, mida nad
on koostanud ainetundides ja
ka väljaspool seda.
Teisipäeval ootame klasside (1.-12.kl.) fantaasiarikkaid
ruumilisi taieseid. Teemaks
on “Ristamisviga”. Taiese
võib valmistada koolist väljas, s.t.et juba valmis taies tuleb tuua teisipäeval kell 14.45
aulasse, kus see jääb eksponeerituks nädala lõpuni. Töö
juures peavad olema järgmised andmed:
1. Uue organismi nimi.
2. Kes on vanemorganismideks.

3. Taiese 2 iseloomulikku
omadust.
Mõõtmed ei tohi ületada 1 meetrit (igat pidi). Töid
saavad hinnata kõik õpilased, sest valimiskast on kõigile avatud.
Samal päeval 14.45 toimub aulas loodusteaduste
alane viktoriin.
Osalejateks 4.-12.klasside
3- liikmelised võistkonnad.
Kaasa tuleb võtta kirjutusvahend.
Mõlemad üritused lähevad arvesse ka klassidevahelisse võistlusse.
Kolmapäeval, 10. oktoobril kell 10.45 toimub kabinetis
225 9. ja 12.klasside keemia
protsentülesannete lahendamise võistkondlik võistlus.
Kell 11.45. toimub sama
võistlus samas kohas 10. ja
11. klassile.
Võistkonna suurus on 3
õpilast. Võistkonnal tuleb
kaasa võtta 3 pliiatsit ja 3 taskuarvutit. Osalemine annab

punkte klassidevahelisse arvestusse.
Neljapäeval, 11.oktoobril toimub koduklassides loodusviktoriin esimesele kooliastmele, mille viivad läbi
gümnaasiumi loodussuuna
õpilased.
Kell 10.45 ja 11.45 toimuvad aulas loodusvahetunnid, mille raames saab vaadata suurelt ekraanilt õpetajate
Olle Araku ja Heiko Kulli loodusfotosid. Neljapäeval lõpeb ka võimalus hinnata taieseid.
Reedene päev on parimate päralt, sest toimub parimate autasustamine kell 11.45
aulas. Oodatud on klasse
esindanud võistkonnad ja ka
üksikesinejad.
Loodame kõikide klasside
aktiivset osavõttu!
Reene Kanemägi,
loodusteaduste osakonna
juhataja
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Lühidalt
Sügiskompositsioonide
näitus „Tere sügis!“
24.-26. septembril toimus 1.-6. klasside sügiskompositsioonide näitus
„Tere, sügis“. Iga klass
esitas žüriile hindamiseks oma klassi parima

Neljapäeval, 27. septembril toimus kooli aulas vastuvõtt jõutõstmise maailmameistrivõistlustel hästi esinenud meie kooli sportlastele- Rait Sagor (11d), Alo Kauber (12e), Priit Paakspuu (11c). Sportlasi ja nende
treenerit Jaan Salu õnnitesid kooli direktor Toomas Takkis ja Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep, kes andis
maailmameister Sagorile üle valla kultuuri- ja spordistipendiumi - 20 000 EEK. Foto: Gert Lutter

Õpetajate konsultatsioonide ajad
I õppeperiood 2007/2008
Õpetaja
Aaviste Maren
Adamson Anna
Arak Olle
Arikas Liia
Aru Taimi
Asumets Maren
Auväärt Anneli
Baran Marianne
Engso Inga
Ewen Derek
Haljas Riina
Hütsi Karin
Jalakas Inge
Jasmin Ruth
Jasmin Ülle
Jõgi Ave
Jurkatam Elle
Kaju Johannes
Kanemägi Reene
Kask Ellen
Kaubi Raili
Kereme Sirje
Keso-vares Katrin
Kips Kadi
Kirs Kersti
Kivilo Merike
Kuiger Vilma
Kull Heiko
Kuuseok Asta
Käen Tiina
Laurson Maret
Leesi Maret
Lehto Laine
Lehto Veikko
Matvejeva Ursula
Mehik Sirje
Mets Anne
Metsküll Sirje

Kellaaeg
E 14.00-16.00
K 14.45-15.15;
R 15.45-16.15
N 15.00-16.00
K 15.00-16.00
15.00-16.00
E 14.15-15.45
T 14.45-15.30
K 14.00-14.45
N 12.00-13.45
R 13.30-14.30
T 15.30-16.30
T 14.45-15.45
E 14.00-15.00
T 14.00-15.30
R 13.00-14.00
T 15.00-16.00
N 14.00-15.30
E 17.00-18.00
E 1530-16.30
K 16.00-17.00
E 15.15-16.30
E 14.45-15.30
N 15.00-16.00
E 15.00-16.00
T 13.45-15.00
T 15.30-17.00
E 15.00-16.00
T 15.00-16.00
N 14.45-16.00
R 13.45-14-45
T 14.45-16.30
N 14.45-15.45
T 15.45-16.30
K 14.00-15.00
E 1445-16.00
T 14.00-15.00
N 15.30-16.30
T 14.45-15-45

Koht
1
005
215
400A
Õues
300
200A
Ujula
209
5
411
304
Õues
306
208
413
203
Tervisepark
105
410
201
´003
207
407
200
310
409
111
403
Õues
205
´001
101
100
204
308
408
004

Õpetaja
Metsmaa Hilja
Mulenok Irina
Mäeots Marvi
Naulainen Madli-maria
Nurk Gerta
Noa Genadi
Paomees Piret
Pesti Marje
Peet Kaarin
Pihl Grete
Puck Kaja
Pärn Maria
Rand Helle
Rand Mai
Rekaya Merle
Riis Ene
Rääp Raina
Salumaa Kristel
Sepp Ariita
Sepp Gabriel
Siirak Heimar
Tarkin Marit
Tiidovee Raina
Tiitson Malle
Truu Heidi
Truumaa Irja
Tuisk Eve
Tustit Endel
Tustit Malle
Tustit Merle
Vahar Eneli
Vahkal Signe
Varjas Marika
Väli Anni
Välisson Reet
Vöö Tiiu

Kellaaeg
T 15.00-16.00
T 14.45-15.45
K 15.00-15.45
E 15.45-16.30;
N 15.00-16.30
N 15.00-16.00
E 14.45-15.30
N 15.00-16.30
K 15.00.16.00
E 16.00-17.00
T 14.00-15.30
Kokkuleppel
K 14.00-14.30
T 15.30-16.15
K 15.45-16.30
K 15.45-16.45
T 12.00-14.00
N 12.00-13.45
N 14.00-15.00
T 14.00-15.50
T 14.00-15.00
E 13.00-14.45
N 15.30-16.30
N 12.00-14.00
Kokkuleppel
E 14.00-15.00;
R 13.30-14.30
R 14.00-16.00
N 15.00-16.30
K 15.00-16.00
T 15.45-16.30
K 14.00-15.00
K 15.00-17.00
N 15.00-16.00
E 14.45-15.45
K 15.00-16.30
E 14.00-15.00
K 15.30-16.15

Koht
215
´002
200
305; 217
105
5
405
400
103
206
309A
412
100
101
301
108
107
307
406
Õues
111
305
109
103
303; 205
225
409
Staadion
303
106
103
401
404
3
109
407

Fotod: Gert Lutter

töö. Välja pandi ka palju
teisi huvitavaid ja ilusaid
kompositsioone. Näitusel
pakkus paljudele suurt
huvi kaks korda inimese
peast suurem seen – hiidmuna. Näitusest huvitusid peale õpilaste ka kooli
töötajad ja kooli külastanud lapsevanemad. Klassiõpetajatest koosnev žürii valis välja kaks parimat
tööd. 1. kooliastmes oli
parimaks tööks „Laev“,
autoriks Liis Keel 1.B, ja
2. kooliastme parimaks
osutus 5.B õpilane Johan
Vahter kompositsiooniga
„Sambla-Juss“. Loodame,
et meie väike näitus tõi
vihmasesse sügisealgusesse veidi rohkem rõõmu, ilu ja värvikirevust.
Ene Riis,
korraldaja
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Ülekooliline kirjandusviktoriin juba 20. 11!
20. novembril toimub KG
13. ülekooliline kirjandusviktoriin.
Kirjandusviktoriiniks tuleb klassi välja panna üks
4-liikmeline
võistkond,
mis valmistab ette alljärgnevas loetelus toodud teemad. Viktoriin toimub 20.
novembril kell 15.00 KG aulas. Klassi võistkond tuleb
registreerida hiljemalt 13.
novembril e-posti aadressil merle@oesel.edu.ee (klassi number ja võistkonnaliikmete nimed). Raamatuid on
võimalik laenutada KG raa-

matukogust ja Saare maakonna keskraamatukogust.
1.Klass: Silvia Väljal „Jussikese seitse sõpra“, 10 lugu
aabitsast.
2.–3. klass: Astrid Lindgren “Kaisa”, Samuil Maršak
“12 kuud”, Olivia Saar “Lõvi Lõrr ja jänes Jass”, Kristiina Kass “Samueli võlupadi”,
ajakirja Hea Laps oktoobrikuu number.
4.-7. klass: Jüri Parijõgi
“”Lehe-Sassi omad uisud”
raamatust “Eesti kirjanduse klassikat” lk.176–178, Juhan Kunder “ Suur Peeter ja

väike Peeter”, Erich Kärstnet
“Veel üks Lotte”, Piret Raud
“Sanna ja salakütid”, ajakirja
Hea Laps oktoobrikuu number.
8.-10. kass: Matthias Johann Eisen “Mõistatusjutud” raamatust Eesti kirjanduse klassikat lk18–22, Leelo
Tungal “Varesele valu”, Anton H. Tammsaare „Tähtis
päev“ kogumikust „Pähklipüha“ lk 7–13, Helga Nõu
“Tõmba uttu”, Postimehe lisalehe Arter oktoobrikuu
numbrid, koolimaja stendid.
11.–12. klass: Karl Ristiki-

vi “Klaassilmadega Kristus”
raamatust “Eesti lühiproosa valimik II osa” lk. 35–45,
Mari Saat elu ja looming,
“Salapuudel”
raamatust
“Eesti kirjandus tekstides II”
lk. 409–418, Ellen Niidu elu
ja looming (luuletused) raamatust “Eesti kirjandus tekstides II” lk 269–276, Ruth
Mirov „Unistusi ilust ja õnnest“ Looming 9/2007, Eesti
Ekspressi lisalehe Areen oktoobrikuu numbrid, koolimaja stendid.
Nimekirja koostasid
Urve Aedma ja Merle Rekaya

Õpilasfirma – mis, kus, kellele?
Sellest aastast alustab tegevust uus ring – ÕPILASFIRMA.
Õpilasfirma (ÕF) eesmärk on õpetada äritegevuse põhialuseid, arendada
õpilastes algatusvõimet ja
soovi ise probleeme lahendada.
ÕF kogemus on hindamatu väärtus tööturul, kus
üha enam vajatakse algatusvõimelisi ja loovaid inimesi. Programm on üles ehitatud väikefirma tegutsemise
põhimõtetel. ÕF programm
on levinud nii Euroopas kui
ka Ameerikas, on paljudel
õpilastel selle tegevuse käigus võimalik õpilasfirmade
laatadel ja muudel üritustel

jõudu katsuda oma eakaaslastega teistest maadest.
Tõelisest ärifirmast erineb ÕF selle poolest, et ta
on õppeprotsessi osa. ÕF
registreeritakse JA Arengufondi juures, see tegutseb vaid kooliperioodil ning
üksnes JA koolituse läbinud
juhendaja juhendamisel. ÕF
kuulub lõpetamisele kooliaasta lõppedes. ÕF käive ei
tohi ületada 250 000 krooni.
Õpilasfirmasse võib kuuluda terve klass, aga selle võib
moodustada ka väiksem
grupp õpilasi (minimaalne
arv 3). Õpilasfirmasse võivad kuuluda 16 – 19 aastased õpilased.
Esimene
kokkusaami-

ne huvilistele toimub 8. oktoobril kell 15.45 ruumis 205.
Registreerida saab eelnevalt
ruumis 239.
Ringijuhendajateks on JA

koolituse läbinud Tiia Leppik, Anneli Meisterson ja
Ursula Rahnik.

Näide: VOLLI on mahlapakenditest rahakott, mida toodab
samanimeline õpilasfirma. VOLLI tuleneb inglise keelsest sõnast
„wallet“, mis tõlkes tähendab ra-

hakotti. Toote valmistamisel kasutatakse tühjaks joodud mahlapakke.
Rahakott VOLLI pääses ideekonkursil „Noorte Nokia 2005“ 10 parema hulka.

Ursula Rahnik,
personalijuht

Kolmandate klasside toredast reisist pealinna
21.09 hommikul ärkasin
ma juba enne kolme, sest mul
oli suur reisiärevus. Sel päeval pidid ju kolmandad klassid Tallinnasse sõitma. Buss
läks välja kooli eest 5.30. Natuke sõitnud, läksime praami
peale. Praam loksutas sel päeval päris palju. Peale praami sõitsime veel paar tundi
ja olimegi Tallinnas. Läksime siis kohe Nukuteatrisse, aga uksed olid veel kinni.
Siis läksime hoopis Raekoja
platsile ja vaatasime Raekoja tipus olevat Vana Toomast.

Pärast läksime uuesti teatrisse, siis saime sisse. Enne saali minekut, saime kõik soojad
tekid ka kaasa, sest teatrisaal
oli õues. Enne etenduse algust, näidati saalis istuvaid
lapsi ja küsiti igasugu küsimusi. Teater oli väga huvitav
ja see kestis väga kaua. Vahepeal oli vaheaeg, siis saime
ennast liigutada ja kommi osta. Selles etenduses olid head
näitlejad ja nalja sai päris palju. See oli hästi tore reis!
Grete Kaal ja Liis Kubits,
3A klass

Pärast „Bullerby laste“
etendust läksime Telemajja.Telemaja sööklas nägime
palju kuulsaid saatejuhte:
Mati Talvikut, Mihkel Kärmast, Margus Saart, Marko
Reikoppi ja Anu Välbat. Pärast sööki toimus meil ekskursioon. Nägime “Terevisiooni ja “Revidentide”
stuudiot, lasteekraani Tommi ja Anni tuba. See kõik
paistis hoopis teistmoodi
kui televiisoris. Iga stuudiolaes oli umbes 50 prožektorit. Meid viidi ka muuseumi,

kus olid vanad televiisorid ja
telefonid. Giid rääkis poisist,
kes oma ema käsitöökarbist
oli raadio ehitanud. Ühes
muuseumis oli vanad kostüümid ja nukud, mida olen
ka telekast näinud. Saime ka
onu Tik-Taki rattaga sõita.
See oli üks väga vahva ja
huvitav reis!
Richard Kesküla ja
Risto Lillemets, 3B klass
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Õpetajate päeva lisaleht algklassidelt
Kirjutavad ja joonistavad 2A, 4A ja 4B klassi õpilased. Head õpetajate päeva!
Minu õpetaja
Meie õpetaja nimi on Ene
Riis. Meie õpetaja on väga
hea. Ta õpetab meid väga
hästi, et me saaks targaks. Ja
pärast, kui oleme suured inimesed, saaks ülikooli minna ja tööle minna. Ta kiidab
mind, kui midagi hästi teen
ja noomib mind, kui rabelen.
Kristian Važinski

Minu arust on minu õpetaja kooli parim õpetaja. Tema nimi on Ene Riis. Ta on
väga tore. Tal on kollased
juuksed. Ta õpetab väga
hästi. Tal on sinised silmad.
Mulle meeldib, kui ta seisab

klassi ees.
Hendrik Putk

Minu õpetaja on lahke.
Ta on ilus ja hea õpetaja. Ta
ei ole kuri õpetaja. Tal on väga ilus käekiri. Ta on maailma parim õpetaja.
Triine Puppart

Minu õpetaja elab Kungla tänaval. Õpetaja Ene meeldib mulle väga. Õpetaja Ene
on ilus. Ta õpetab väga hästi.
Ta on vahest ka karm. Minu
arvates oskab ta kõige paremini kunstiõpetust. Tal on
kolm last.
Sandra Pilter

Minu õpetaja
Minu klassijuhataja kasvas üles õpetaja peres, sest
ta ema oli õpetaja. Ta ütles,
et tahtis juba lapsepõlves
ema järgi õpetajaks saada.
Talle meeldis vaadata, kuidas ema koolitöid parandas.
Kuna vanasti lasteaeda ei olnud, käis ta emaga päris tihti
koos koolis. Suuremaks saades läks ta Tallinna õpetajate
kooli. Peale lõpetamist läks
ta Tornimäe Põhikooli õpetajaks. Nüüd õpetab ta lapsi
Kuressaare Gümnaasiumis.

Minu õpetaja aitab mind
alati, kui ma hädas olen. Kui
ma haiget saan, siis ta lohutab mind. Kui keegi meie
klassist teeb pahandust, siis
ta pahandab.
Ann Suurhans

Minu arust on meie õpetaja väga ilus. Ta on küll vahest natuke kuri, aga sellest
pole midagi. Minule meeldib kõige rohkem eesti keele
tund. Kui me sööma läheme,
siis võtame kahekaupa rivvi,
aga kõigepealt peseme käsi.
Agnes Paju
Oma õpetajast kirjutasid 2A
klassi õpilased

Kettli Tamm, 2A

Laur Merisalu,
4B klass

Kui ma oleksin direktor…
Kui ma oleks direktor koolis,
siis ma lastest väga hooliks.
Kui ma oleks direktor firmas,
siis mul töötajad on hinnas.
Pole vahet, mis tööd sa teed.
Inimesed – tähtsad need!
Mario Stern,
4A klass

Kui ma oleksin direktor,
siis ma oleksin tähtis mees.
Ma ei oleks väga karm, ma
oleks hea mees. Aga kui pahandust tehakse, siis ma
riidlen. Aga muidu ma tahaks olla siis väga rikas, kui
ma oleksin direktor.
Kristo Kask,
4A klass

Mairi Kaseorg,
4A klass

Mul on väga hea meel
selle üle, et minu õpetajaks
sai Ruth Jasmin. Tal on väga suured kogemused laste õpetamisel. Ta on õpetanud lapsi juba peaaegu
kakskümmend viis aastat.
Nendest kakskümmend aastat andis ta oma teadmisi ja
tarkusi edasi Tornimäe kooli õpilastele. Nüüdseks on
saanud temast Kuressaare
Gümnaasiumi tore ja töökas
õpetaja. Ta püüab alati lastele koolitükid selgeks ja arusaadavaks teha.
Nii nagu kõikidele õpetajatele meeldivad sõnakuulelikud ja tarkusejanulised

Kui ma oleksin õpetaja…
Kui ma oleksin õpetaja,
siis ei oleks ma kuri õpetaja
ja ei riidleks lastega. Ma annaksin kehalist kasvatust ja
puutööõpetust, sest need ained meeldivad mulle kõige
rohkem. Ma käiksin ka lastega metsas, et värsket õhku
hingata ja taimi õppida. Minu meelest võiksid kõik tunnid õues olla. Küll siis oleks
vahva!

lapsed, nii ka minu õpetajale. Kuigi vahel tuleb temalgi
lärmakaid poisse maha rahustada.
Küll on hea, et minu õpetaja lapsepõlve unistus täitus! Nii nagu oli tema ema
õpetaja, sai ka Ruthist üks
vahva õpetaja, kellega koos
saab kõikidest kooliraskustest ja muredest üle. Jätkugu
tal palju jõudu ja jaksu meiega!

Minu lemmikõpetaja on
minu klassijuhataja Kristel Salumaa. Ta on väga lahke ja sõbralik. Tal on väga
kena naeratus. Ta ei riidle
üldse palju. Ta ei riidle, kui
midagi valesti läheb, vaid
õpetab asja selgeks. Ta on
mõistev. Veel lubab ta koolis ringi käia vahetunni ajal.
Ta on väga lahe ja aktiivne.
Ta õpetab väga hästi. Ta on
minu lemmikõpetaja.

Eliis Mets,
4A klass

Siiri Sünd,
4B klass

Kui ma oleksin kooli direktor, siis ma teeks seda,
mida kõik direktorid teevad.
Näiteks palkaks uusi õpetajaid, koristajaid, turvamehi,
õppealajuhatajaid, kokkasid,
sekretäre ja majandusjuhatajaid. Veel võtaks vastu ma
uusi õpilasi ja peaks koosolekuid. Ma laseksin ehitada basseini ujumistundide
jaoks, kui seda veel pole. Ma
tahaks olla hea direktor.
Henry Viirmäe,
4A klass

Kui ma oleksin kooli direktor, püüaksin olla väga
hea direktor. Oleksin kõikidega sõbralik, aga ka piisavalt nõudlik. Soovin, et
nii õpilased kui õpetajad tahaksid just minu koolis käia.
Võimalusel premeeriksin parimaid õpilasi.
Martin Meerits,
4A klass
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Õpetajate päeva lisaleht algklassidelt
Kirjutavad ja joonistavad 2A, 4A ja 4B klassi õpilased. Head õpetajate päeva!
Luuletusi õpetajast
Õpetajal rõõmus meel,
jälle on ta kooliteel.
Kohtab palju lapsi seal,
teadmistest ta lugu peab.
Ei ta riidle, ei ta praga,
tunnis tukkujat ei sega.
Päeva lõpus on ta lõbus,
homme jälle sama tegus.
Helena Rahu,
4B klass

Minu õpetaja on väga hea,
sina seda meeles pea.
Kirjutab ta hindeid häid
ja ka palju kiidab meid.
Kirjutab ta need e-kooli,
meist ta väga palju hoolib.
Meid ta peab nüüd taluma.
Selline mu õpetaja
Kristel Salumaa.

Raili Ots,
4B klass

Kooliaasta alanud,
meil on õpetaja uus.
On nii ilus, tark ja hea,
sõbralikult naeratav.
Tunnis hullata ei luba.
Ütleb:” Tööle hakka juba!”
Kui on valmis A ja B,
õpetaja kiidab veel.
Kooli lähen rõõmuga,
tore õpetaja seal.
Rahul olen temaga,
loodan- tema minuga.

Tulevikukool
Minu tulevikukool oleks
sinist värvi. Selle aias oleks
suur purskkaev. Seal poleks
tavalisi treppe, vaid oleks
hoopis klaasist liftid ja eskalaatorid. Põrand oleks
igal pool klaasist ning seal
all ujuksid igasugused kalad. Ujumistunnis saaks ujuda koos delfiinidega ja basseinipõhi näeks välja nagu
ookeanis, ainult seal poleks
haisid. Tunniplaanis oleks
vaid kolm tundi päevas.
Kõikide seinte asemel oleks
üks suur akvaarium. Sööklas saaks valida ükskõik
mis toitu. Õpetajad annaksid igal reedel pärast tunde
ühe suure kommipaki. Tulevikukooli võiks kaasa võtta oma lemmiklooma. Kõige
halvem hinne koolis oleks
kümme, keskmine sada ja
kõige parem hinne oleks tuhat. Istuma klassis ei peaks
toolil, vaid tugitoolis ja aknast paistaks vaade palmidele ja merele.

Hendrik Putk, 2A

Greta Virves,
4B klass

Marie Erlenbach, 4B klass

Intervjuu õpetaja Kristel
Salumaaga.

tavad meile teised õpetajad?

Koduste asjade jaoks jääb
väga vähe aega.

Miks Sa meie kooli õpetajaks tulid?

Kehalist kasvatust, sest
juba põhikoolist peale olen
olnud ise spordis heade tulemustega.

Kas Sa tahtsid kunagi kellekski teiseks ka saada?

Sellepärast, et mulle
meeldib see kool ning ma
käisin ka ise kunagi siin koolis.
Mis tund Sulle kõige rohkem meeldib?
Eesti keel, matemaatika
ja mõnes mõttes ka kõik teised tunnid.
Kas Sa tahaksid ka teisi
tunde õpetada, mida õpe-

Kas Sa tahaksid endale
suuremat või väiksemat
klassi?
Võiks olla 24 õpilast, siis
saaks kõigiga suhelda. Praegu ei jõua kõigiga suhelda.
Mis on Sinu elus muutunud, kui Sa õpetaja oled
olnud?

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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

Ei, mulle meeldib õpetaja amet.
Kas Sa tahaksid olla üks
päev veel väike õpilane?
Ma tahaksin olla väike
beebi, kes on vankris ja kel ei
ole ühtegi probleemi.
Kas Sa oled õnnelik, et
just selle klassi said?

Kas Sa tahaksid peale
meie klassi ka kellegi teise klassi klassijuhataja olla?
Ei tahaks, sest ma ei tunne teisi lapsi, õigemini ei oska tahta.
Kas Sul on ka oma lemmikõpilasi?
Ei ole, kõik on lemmikud.
Intervjueeris
Karmen Vikat 4B klassist

Jah! Väga hea õpetaja käe
alt tulnud lapsed.

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

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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