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Juht tänab
Tänan õpetaja Ene Riisi
sügiskompositsioonide konkursi korraldamise eest.
Tänan õpetaja Inga Engsot ja Kristel Salumaad loomakaitsepäeva läbiviimise
eest 1.-6. kl. õpilastele.
Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juhataja

Teated

Lk. 2

Majandussuuna õpilaste huvitavast väljasõidust Saiklasse

Lk. 3

Ellen Kask käis töövisiidil Rootsi Kuningriigis Göteborgis

Lk. 4

Meie vilistlase Heli
Vaheri elust-olust
Ameerikas

Võim üheks päevaks õpilastele!

17. ja 18.oktoobril toimub
klassidevaheline karaokelaulude võistlus.
Üritus toimub vahetundide ajal aulas, kolmapäeval
1.-9.kl., neljapäeval 10.-12.kl.
Registreerimine järgmise
nädala jooksul muusikaõpetajate juures. Täpsem info
1. korruse stendil ja küsi ka
muusikaõpetajate käest!
Mai Rand,
muusikaõpetaja

Palju
õnne!

Õpilaste sünnipäevad

Joonas Kaljumäe 11F 10.10
Joosep Tamm 8B
10.10
Kristel Otsason 12A 10.10
Toomas-Siim Teresk 7B 10.10
Johanna Toplaan 9B 11.10
Meelis Linde 10B
11.10
Kaspar Altmäe 1A
11.10
Hillar Kapsta 7A
12.10
Laura Killandi 9B
12.10
Jaanika Rahu 10B
13.10
Mari Sesmin 11D
13.10
Kätlin Kamm 11E
13.10
Joonas Tomingas 10E 13.10
Laura Põder 5A
13.10
Kristiina Koel 10E
14.10
Getter Must 7B
14.10
Olar Tool 7B
14.10
Erko Tšernobrovkin 9B 15.10
Kristin Puck 12F
15.10
Margus Magus 11C 15.10
Mikk Rajaver 12D
15.10
Töötajate sünnipäevad
Maret Laurson
Eha Kask
Laine Lehto
Maili Rasva

11.10*
13.10
14.10
15.10

Naaberkool SÜG käis tutvumas KG suurepäraste õpivõimalustega ja koos vahetati ka kogemusi. Foto: Sander Maripuu 12B

ehk käi 12 aastat koolis ja
siis saad teada, mis tunne
on olla õpetaja.
5. oktoobri hommikul
oli koolis nii ametlik olla.
Must-valge maailm ja meeletu asjalikkus. Nimelt möödunud reedel toimus meie
koolis traditsiooniline õpetajate päev. Olnuks see traditsiooniline või mitte, peab
tõdema, et ega see õpetajaamet kergete killast ikka
ei ole. Oma isiklikust kahetunnisest kogemusest saan
öelda, et klassid tervikuna
on erinevad, vajad spetsiaalset suhtumist kulutades nii
topeltenergia. Selle teadmise võrra sain ka rikkamaks,
et õpetajal peab olema vali hääl! Ei mitte ei pea karjuma, ärge saage valesti aru,
lihtsalt, selge diktsioon ja
kõlav hääl.
Kõrvu paitav oli see, et

üks 10C klassi noormees enne tunnist lahkumist sõnas:
„Te olite nii lahedad õpetajad.” Siit üleskutse, Sa võid
oma lemmikõpetajale iga
päev öelda, kui huvitavad
ja toredad tunnid ta ette valmistanud on, sest häid sõnu
ei ole kunagi liiast.
Sattusin juhuslikult ka
käsitöö klassi, kus 12C klassi poisid Mihkel ja Koit olid
kudumise ära õppinud.
Meeldejäävad lõhnad olid
keemiaklassis, kus juhatasid vägesid 12A klassi poisid Kusti ja Immo. Ja värvikirevas dressis jooksid vastu
ka pisikesed Taimi Arud.
Märkimisväärse tähelepanekuna saab esitada ka fakti, et meie kooli direktsiooni
moodustavad atleetlikuma
kehaga persoonid kui seda
naaberkoolis. Vähemalt pildilt on ju meid ilusam vaa-

data. Kui nad järgmine kord
tagasi tulevad, siis saab nendega koos kooli metsa kepikõnni kõikelubava maailmaga tutvuma minna.
Omandatud kogemused
on väärt kullahinda. Kes sai
aru, et õpetajaamet ongi tema jaoks, kes leidis, et see
on kohutav. Eks iga algus on
raske, aga ilma proovimata
poleks me kunagi seda tunnet saanud.
Kui aju pikast koolipäevast puhkust otsis, siis
maandusid uued õpetajad
sööklasse keha kinnitama.
Kringel maitses sel päeval
eriti hea. Selline väljateenitud puhkus ja maiustamine.
Loodame, et sama hea tunde osaliseks said ka õpetajad ning kõik teised asjaosalised.
Laura-Liisa Perova,
12C klass
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Teated
Värske Virgo Intacta ilmunud!
KG 21. lennu vilistlane, Aivo Sadam tõdes, et
ka inimene, kellel puudub igasugune muusikaline kuulmine, rütmitunne,
lauluoskus, võib siiski kunagi pillimeheks saada…
Mõista-mõista, kes Ta
on: „Südamlik suhtumine,
naeratav nägu, head nõuanded, vanaemalik hellus
ja vahel harva ka teeseldud kuri pilk”
Kas sõnad on siiski kõigest sõnad? Kas Sinul on
julgust vastutada selle eest,
mida öelnud oled? Aga äkki peaks?
Ilmunud on septembrikuu õpilasleht Virgo Intacta. Lehte on võimalik osta
3 krooni eest valvuri ruumist.
Virgo Intacta toimetus

On veel mõned vabad kohad sügisesel koolivaheajal toimuvale 12. klasside
reisile Prantsusmaale.
Kui keegi soovib ühineda, võta kohe ühendust Ave
Jõgi või Maren Asumetsaga.
Ja veel, nagu isegi mõistate,
asjaga on kiire.
Ave Jõgi,
12F klassijuhataja

Lühidalt
Täname õpetajate päeva
aktuse korraldamise eest!
Sõnad panid suhu Crisanne Prei ja Marten Prei 1b
klassist ja laulsid suured poisid ja väikesed õpetajad Pilvi, Helle ja Mai.
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Majandussuuna õpilaste õppereis
28. septembril oli majandussuuna õpilastel inglise
ärikeele tundide ajal võimalus osa saada huvitavast väljasõidust Saiklasse, kus külastati kaht kohalikku firmat
ja tutvuti nende tööga.
Esmalt tehti meile ekskursioon firmas Estnortex,
mis tegeleb imikute magamiskottide ja invatoolide
valmistamisega. Estnortex
on pooleldi Eesti, pooleldi Norra ettevõte, mis praegusel kujul töötab juba mitu
aastat. Firmas on 20 töötajat
ja ekspordib kogu oma toodangu Norrasse. Pole välistatud, et peagi saab neid
tooteid osta ka Eestist, kuid
meie mõistes oleks hinnad
suhteliselt kallid- magamiskoti eest tuleks välja käia
4000 ja elektriga töötava invatooli eest umbes 70 000
krooni.
Ekskursiooni käigus nägime ka magamiskottide
valmistamise protsessi, mis
kujutab endast keerukat
õmblus- ja lõikustööd paljude erinevate masinatega.
Toodete valmistamisel kasutatakse ainult nahasõbralikke ja allergiavabasid materjale, näiteks on magamiskoti
sisevooder lambavillast, mis
toodud Austraaliast. Invatoolide valmistamist me
kahjuks ei näinud, küll aga
said julged ise invatoolis istuda ja puldiga juhtida.

Esmalt külastati firmat Estnortex. Foto: erakogu

Estnortex`is
käidud,
suundusime Saaremaa Seppade juurde, kelle sepikoda
asub vaid mõnisada meetrit eemal. OÜ Talumaa tegelebki sepiste valmistamisega
ja seda 2005.aastast Saaremaa Seppade kaubamärgi all meie vilistlase Andres
Ella juhtimisel. Firma tootenimekirjas on üle 300 erineva artikli alates väiksematest
tarbeesemetest,
lõpetades
rõdude ja väravatega. Osa
firma toodangust eksporditakse ka Lätti, Soome, Saksamaale ja Norrasse. Peale väikest ettevõtte tutvustamist
saime oma silmaga näha ka
ehtsat sepatööd.
Õpilaste arvamusi väljasõidust:
Kadi: Mulle küll meeldis, väga huvitav oli. See

Kadri Pajumaa,
õpetajate päeva huvijuht

Külaline päästeametist.
3. oktoobril käis 1.A ja 1.B
klassi õpilastel külas päästeameti töötaja.
Vesteldi õnnetustest ja
ohutusnõuetest kodus. Tutvustati päästeameti tööd.
Iga laps sai kingituse, iga kodu suitsuanduri. Oli huvitav
ja õpetlik tund. Aitäh päästeteenistusele!

õmblusfirma meeldis mulle
võib-olla isegi rohkem, varem näiteks üldse ei teadnudki, et Saaremaal selline
firma on.
Kätlin: Normaalne oli,
parem kui klassis istumine.
Mikk: Iseenesest oli tegelikult põnev. Kõik oli korraldatud ja inimesed, kes meile
ekskursiooni tegid, rääkisid
põnevalt ja töötajad ei olnud
ka kaduge-juba-minema-nägudega, kuigi oli siililegi selge et nad seda mõtlevad:D
Eigar: Päris huvitav oli
vaadata, kuidas selline äri
toimib ja kuidas need sepad
seal lammutavad:P
Triin: Meeldis väga, sest
sai palju kasulikku teada
äri alustamise kohta, plussidest ja miinustest ja kuidas
nendega toime tulla. Meile tutvustati põhitooteid ja
nägime nende valmimist.
Meeldis veel see, et Estnortexi ja Saaremaa Seppade tutvustajad olid lõbusad ja sõbralikud, rääkisid huvitavalt
jne :)
Kristiine: Hmm, huvitav
oli:)
Täname ärikeele õpetajaid ja direktor Toomas Takkist väljasõidu korraldamise eest.
Katri Hoogand,
majandussuuna õpilane

1.A ja 1.B klassi lapsed
OÜ Talumaa tegeleb sepiste valmistamisega 2005.aastast.
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Loomakaitsepäev



Juht tänab
Tänan abituuriumi, nende klassijuhatajaid ja
Anneli Meistersoni kena
õpetajate päeva korraldamise eest.
Tänu Lümanda Põhikooli perele, kes meid
õpetajate päeval nii soojalt vastu võttis.
Toomas Takkis.

Meie KG tänab

KG aulas kohtusid õpilastega Helen Kuleša ja Merlin Helm, huvi räägitu vastu oli suur. Foto: Grete Pihl

Neljapäeval, 4. oktoobril,
mil kõikjal maailmas tähistatakse ülemaailmset loomakaitsepäeva, käisid Kuressaare Gümnaasiumis MTÜ
Saaremaa
Lemmikloomade Turvakodu (www.saareloomad.ee) esindajad Helen
Kuleša ja Merlin Helm. Kuulajaid oli 1.-6. klassini. Selgitati, kuidas käituda oma lemmikuga ja mis on turvakodu
eesmärk. “Selliseid esinemi-

si tuleks teha ka firmades,
et ka täiskasvanuid harida”, ütles Vahur 6. klassist.
Kui Sul on soov aidata kodutuid loomi, siis lemmikut
soetades külasta esmalt turvakodu või osta jõululaatadelt turvakodule annetatud
käsitööd. Kuuldu meeldis
lastele väga, eriti pildikesed
kassidest. Grete Salumägi
2. klassist arvas, et kui tema
suureks saab, siis tal on väga

suur maja ja ta võtab sinna
palju kodutuid loomi ning
hoolitseb nende kõigi eest.
Lisaks toimus suur juttude
ja lemmikloomade joonistuste võistlus, kus igast klassist valiti kaks parimat, kellele korraldatakse väljasõit.
Nimekirja parimatest leiad
1., 2. ja 3. korruse stendilt.
Kristel Salumaa,
4b klassijuhataja

Töövisiidil Rootsi Kuningriigis

Suur tänu kõigile klassijuhatajaile ja lapsevanemaile, kes osalesid
MeieKG küsitluslehe täitmisel. Küsitluse tulemusena selgus, et enamikule
(80%) vastanuist meeldib
lehe senine levitamisviis
ja nad on huvitatud lehe lugemisest paberkandjal. 20% vastanuist soovis
lehte lugeda internetist ja
lehte paberkandjal ei soovinud. Vaid 3 inimest soovisid lehte koju tellida,
mistõttu see uuendus jääb
seekord huvi puudumise
tõttu ära. Küll aga tehakse
muudatus õpetajate toas
klasside õpilaste arvudes
nii, et lehe saavad vaid
need õpilased, kes soovisid. Klassijuhatajad, jälgige siis täpselt, milline arv
lehti teie klassile ette nähtud on.
Meeldivat koostööd
soovides
Marit Tarkin,
Meie KG peatoimetaja

Teated

Hemvärneti noored Borasi keskuses õppusel. Foto: Ellen Kask

26. septembrist kuni 2.
oktoobrini 2007. a. viibisin Rootsi Kuningriigis Göteborgis. Visiidi käigus oli
võimalus lähemalt tutvuda Rootsi teismeliste noorte kaasamisega riigikaitseorganisat-sioonide tegevusse.
Osalemine vaatlejana Hem-

värneti (Kodukaitse) väliõppusel Boråsi (loe: borosi) keskuses ja staabiõppusel
Göteborgi garnisonis oli väga muljetavaldav.
Loodame, et saadud kogemused ja head sidemed
annavad edaspidi võimaluse arendada koostööd meie

gümnaasiumi
riigikaitse
suuna valinud õpilaste ja
Rootsi noorte vahel.
(Fotodega reisist tutvu
pildigaleriis)
Ellen Kask,
vene keele õpetaja

Tulge emakeeleklubisse!
Ootan emakeeleklubisse gümnasiste, kes tunnevad huvi näitekunsti ja
etlemise vastu, osalemaks
erinevatel maakondlikel
konkurssidel. Samuti ajakirjandushuvilisi õpilasi,
kes tahaksid kaasa lüüa
koolilehe töös.
Saame kokku neljapäeval, 11.10 12.45 305
klassis.
Marit Tarkin,
ringi juhendaja
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“Tervise ime”
Kuressaare Linnavalitsuse korraldatud alkoholi ennetuskuu üritusi otsustasid
jätkata Kuressaare Gümnaasiumi 10. klasside õpilased
koos klassijuhatajatega ning
korraldada Saaremaa tervisenõukogu kaasabil suure
pere-ja spordiürituse „Tervise ime, sõltuvusest vaba
organismi jõud - aeg alternatiivsete tegevustega tegelemiseks“.
Projekti raames pakutakse Saare maakonna 7.-10.
klasside õpilastele erinevaid
võimalusi huvitavate asjadega tegelemiseks üheskoos
nende vanematega, õdedevendadega.
Eelnevalt kuulutatakse
välja fotokonkurss „Spordi-

foto“ vt. juhendit.
Konkursile
laekunud
töödest pannakse Kuressaare Gümnaasiumis üles näitus ning valitakse välja parimad, keda autasustatakse
samuti ürituse lõputseremoonial.
Laupäeval, 20. oktoobril
kell 10.00 pakutakse Tervisepargis ja Kuressaare Gümnaasiumis osalejatele võimalust lisaks perekondlikule
heaolemisele tutvuda mitmete tervisesporditegevustega kogenud juhendajate eestvedamisel. Toimuvad
õpitoad, mille järel rakendatakse omandatud tarkusi reaaltegevuses: kepikõnd
(juhendaja Tiina Käen), pilatese võimlemine KG au-

las ( juhendaja Kersti Põder), line-dance (juhendaja
Maarja Tammai), orienteerumine (juhendaja Taavi Tuisk),
batuudi-hüpped (juhendaja Heiko Kull
ja Lustjala mängutuba), seinaronimine KG võimlas (juhendajad Merle Rekaya ja
Eve Tuisk), paaristeatejooksu võistlused (võistkonnad
võib moodustada ka kohapeal), vesivõimlemine ja
ujumine KG ujulas (juhendaja Kersti Põder).
Lisaks pakutakse pere- ja spordiürituse raames eelkooliealistele lastele
võimalust tervisepargis registreerimisel saadud piletiga kella 14.00-ni külastada
tasuta Lustjala mängutuba.

Kell 13.30 algab ürituse lõpetamine. Seal loositakse välja hulgaliselt meeneidauhindu osavõtjatele Samas
on kaetud väike tervislik lõpulaud kõikidele osalejatele.
Et kõik osalejad saaksid päevast kauni elamuse,
oleks soovitav eelnevalt registreerida ennast ja oma pereliikmed, klassikollektiiv
või sõpruskond aadressil:
terviseime@gmail.com
Teie osavõtlikkusele lootma jäädes 10. klasside korraldustoimkonna nimel,
Ursula Rahnik,
KG Sihtasutuse personalijuht

Heli Vaheri kultuurialased õppetunnid
Ameerikast
Kui Eesti jääb väikseks
või lihtsalt tekib tungiv tahe maailma näha, siis tuleb
lihtsalt seljakott selga panna
ja minna. Nii mina tegingi.
Otsustasin ja läksin. Polnud
siin mingit pikka arutelu, et
kas minna ja miks. Ega see
USAsse saamine nii lihtne ka
pole. Tuleb leida põhjus, et
saada viisa. Mina otsustasin
tulla lapsehoidjaks. Nüüdseks olen siin juba peaagu
kolm nädalat viibinud ning
seni ma seda otsust kindlasti ei kahetse.
Siiski võin väita, et siinne
kultuur on ikka hoopis midagi muud kui meil Eestis. Esimene nädal läks mul harjumaks nende sõbralikkusega
ja tundega, et me kõik oleme
juba ammu tuttavad ja sõbrad. Kõik, kes tänaval vastu
tulevad, enamasti naerata-

vad või isegi ütlevad, „Hi!“.
Esialgu tekkis küll tunne, et
miks küll ometi, kerge mõnitus või mis toimub? Aga sellised nad ongi, naeratavad ja
on sõbralikud koguaeg, ka
rasketel aegadel.
Veel millega harjumiseks
läheb mul ilmselt terve kuu,
on liiklus. Siinne liikluskorraldus iseenesest pole miski mustkunst, lihtsaimast
lihtsam,aga teate, neil on selline komme, et pööret tohib
sooritada ka punase tulega,
kui just pole silti NO TURN
ON RED. Ja siis need kollased jooned, mis Eestis tähistavad ala, kuhu kindlasti
parkida ei tohi, tähendavad
ka siin sama, aga nemad
pargivad sinna ja see on legaalne, kui just pole silti NO
PARKING ON ANYTIME.
Niiet, võta näpust, kõik on
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

ikka väga puust ja punane,
aga samas ikka võimalikult
keeruline.
See Ameerika on üks
kummaline maa. Ma pole
bioloogia tunnis ka niipalju loomade pilte kokku näinud kui siin ühe jalutuskäiguga. Olgu, võibolla on see
nüüd küll kerge liialdus, aga
mingis mõttes siiski tõsi. Nimelt, olime NYs ja ööbisime
seal ühe kooli ühikates. Õhtul väljas jalutades aga tulid
meile nii muu seas vastu kitsed. Või iga päev, kui väljas
käin, on siin oravaid sama
palju kui meil kasse. Nagu tavaline nähe igapäevaelus. Koeri ja teisi koduloomi kohtab harva.
Mis mulle siin kohutavalt
meeldib, on söök. Ma ei mõtle siinkohal rämpstoitu, mis
nende kultuuri juurde kuu-

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

lub, vaid seda, nagu mina
harrastan süüa-tervislikult.
Nad suudavad iga toidu,
isegi selle, mis koosneb vaid
kapsalehtedest ja porganditest, panna maitsema nagu
delikatessi. Seega pole see
mingi raske kunst hoiduda
siinsele kultuurile omastest
burgeritest ja pizzadest. Kohalikud ise muidugi sööksid
ainult neid.
Eks kolm nädalat ole piisavalt pikk aeg , et saada esimene mulje suurest Ameerikast, aga ka piisavalt lühike
aeg, et mitte millestki veel
aru saada. Seega, eks näis,
kas minu arvamus püsib sama positiivne ka mõne kuu
möödudes.
Heli Vaher,
KG 29. lennu vilistlane

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.

Saaremaa Kaubamaja

