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Juht tänab
Tänud kooli loodusteaduste nädala korraldamise
eest osakonna juhile Reene
Kanemägile ja tema abilistele.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Tänan õpetaja Ruth Jasminit õpilaste heatasemelise
ettevalmistuse eest 6. klasside maakondlikuks õpioskuste olümpiaadiks. Õnnitlused 6A klassi õpilastele Riin
Nõukasele, Anneli Antsmaale, Kelly Talvistule, Laura Oolupile ja Kati Vahterile, kes saavutasid nimetatud
olümpiaadil II koha.

Lk. 2

10. oktoobril alustas
KG AB-Kool kümnendat õppeaastat.

Lk. 3

Leivanädalal väärtustati leiva olulisust
meie söögilaual!

Lk. 4

KG vilistlane Ilmar
Raag rääkis seekord
dokumentaalfilmist

Grete Pihl, klassiõpetajate
osakonna juhataja

X-XI klassi lastevanemate koosolek toimub kolmapäeval, 24.oktoobril 18.00
KG aulas. Päevakorras: 1.
Koolielust 2007/08 - M.Varik
2. KG seeniorkooli loeng:
Toimetulek teismelise õpilasega. Viigi Viil 3. Klasside
koosolekud.
XII klasside koosolek on
novembris, täpsem info enne koosolekut Meie KG-s.

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad
Marili Mere 10E
18.10
Daile Kiil 11E
18.10
Uku-Rasmus Lind 11E 18.10
Jaanika Vatsfeldt 9B 19.10
Kaidi Sink 12C
19.10
Jargo Varik 7A
20.10
Liis Lõhmus 11A
20.10
Patrick Lomp 2A
20.10
Kaspar Oolup 3A
20.10
Sander Sepp 10D
20.10
Steelia Suuster 2B
21.10
Elise Eimre 10C
21.10
Merit Lehtsalu 3A
22.10
Pilleriin Vessik 12A 22.10
Helet Loodus 12F
22.10
Kaspar Kaasik 2B
22.10
Marek Valge 7A
22.10
Markus Mäemets 8B 22.10
Regiina Dolgopolaja 11A 23.10
Töötajate sünnipäevad
Marje Tiitma
Terje Tarkin

19.10
22.10*

Leib on väärtuslik ja oluline toit meie söögilaual! Fotol õpilased külas AS-is Saare Leib. Foto: erakogu

Loodusainete nädal oli huvitav
Traditsiooniline
loodusainete nädal on edukalt
lõppenud ja parimad said
magusad auhinnad reedel
aulas ka kätte.
Kõige
osavõturohkemaks kujunes loodusviktoriin “Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea”. Osalesid
4.-12.klassi
võistkonnad.
Kooliastmeti olid tulemused järgmised: II kooliaste: I koht 6A, II koht 4B ja III
koht 4A klassi võistkonnale, III kooliaste: I koht 8B, II
koht 9A ja III koht 9C klassi
võistkonnale. Gümnaasiumi
esikoht läks 10A klassi võistkonnale, kes kogus ka ainukesena maksimumpunktid.
II ja III koht läks jagamisele
10B ja 11E klassi võistkondade vahel.
Keemia
võistkondlik
protsentülesannete lahendamise võistlus andis järgmise
tulemuse: I koht maksimum-

punktidega 12A võistkonnale; II koht kuulus 11E-le ja III
koht 12B-le. Tänud siinkohal
Õpetaja Irja Truumaale, kes
ülesanded koostas ning parandas ja õpetaja Eneli Vaharile, kes aitas võistlust läbi viia.
I kooliastmes kontrollisid
õpilaste teadmisi looduse
vallast gümnaasiumi loodussuuna 12. klasside õpilased.
Siin võistlesid klasside võistkonnad klassisiseselt I koha
nimel ning võistlus oli väga pinev. Mõlemad osapooled jäid üritusega väga rahule. Siinkohal tahakski tänada
õpetaja Gerta Nurka ja tema
loodussuuna õpilasi toreda
viktoriini ning klassiõpetajaid mõistva suhtumise eest.
Neljapäeval 10:45 toimus aulas õpetaja Olle Araku loodusfotode presentatsioon suurele ekraanile, mis
oli kõigile vaatajatele keset

väsitavat koolipäeva hinge ja vaimu kosutav. Jääme
õpetaja Araku uusi fotosid
ootama.
Kes külastas aulas nädala
jooksul taieste näitust “Ristamisviga”, võis oma silmaga
veenduda, et fantaasiapuudust meie õpilastel ei ole.
Õpilashääletuse tulemusel pälvisid parima tiitli 11C
klassi taies ning 9C klassi
esindaja Kristjan Lindau töö
“Kilupoiss”.
Osavõtu ja tulemuste
põhjal selgitasime välja ka
üldvõitjad ja neiks osutusid
järgmised klassid: 6A klass,
8B klass ja 11E klass. Palju
õnne teile ja teie klassijuhatajatele! Nautige ilusaid sügisilmu ja alati elamusi pakkuvat loodust!
Reene Kanemägi,
loodusteaduste osakonna
juhataja
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Juht tänab
Vabariiklikul kodu-uurimiskonkursil esinenud 11a
õpilast Mari Pajussaart ja tema juhendajat õp. Sirje Keremet.
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AB-KOOL alustas 10. hooaega

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated
Kooliraamatukogu on 22.
oktoobrist - 27. oktoobrini
suletud.
Kes soovib raamatuid
laenutada või tagastada,
peab seda tegema sellel nädalal.
Urve Aedma,
kooliramatukogu juhataja

Lühidalt
Külalised Inglismaalt ja
Saksamaalt.
Selle aasta õpetajate päev oli meie koolis
tõeliselt rahvusvaheline
- lisaks leedukatele külastasid meid õpetajad
Inglismaalt ja Saksamaalt.
Nimelt võõrustasime oma
rahvusvahelise hariduskoostöö-alase Comeniuse
projekti osapooli. Antud
projektist on juttu olnud
eelmise õppeaasta infolehtedes, lisaks meie kooli
ja Inglise-Saksa koolidele osaleb projektis ka kool
Hollandist, Haagist. Projekt päädib suure kontsertetendusega.
Reede hommikul toimus
projektikoosolek,
seejärel osalesid külalised
ka õpetajate päeva programmis. Üritus meeldis
neile väga, seda enam, et
neil õpetajate päeva ei tähistata.
6.-10. juunil viibisid allakirjutanud ning õpilased Timo Rist ja Markus
Sepp sama projekti raames Saksamaal Ahrensburgis
projektikoosolekul. Lisaks koosolekule
tutvustati meid ka Ahrensburgi ja Hamburgi
vaatamisväärsustega ning
õpilased said uusi sõpru.
Mai Rand, Marje Pesti

AB-Kool valmistab koolieelikuid ette koolieluks, tekitab huvi õpitegevuste vastu, tutvustab koolikeskonda. Foto: Arvi Tanila

Kuressaare Gümnaasiumi koolieelikutele suunatud kursus, AB-Kool alustas oma esimest õppeaastat
1998.aastal. Eesmärgiks seati Kuressaare Gümnaasiumi
õpitegevuse tutvustamine;
alusoskuste
kujundamine
edaspidiseks õppetööks; laste ettevalmistus üleminekuks mänguliselt tegevuselt
õpitegevusele ja lastevanemate toetamine ning nõustamine lapse arengu suunamisel. Eelkõige olid kursusele
oodatud kodused 6-aastased
lapsed, kes ei käinud lasteaias. Planeeriti ühte gruppi, lastevanemate suure huvi tõttu avati kaks gruppi,
ühtekokku 40 lapsega. Kahel esimesel aastal tegutseti laupäeviti, kus tihedasse
päevakavasse oli põimitud
mitmeid alusharidusprogrammist lähtuvaid koolivalmiduse aspekte. Programmi
läbiviivad õpetajad õpetasid koolieelikutele emakeelt
ja loovust; matemaatikat ja
loogikat; käelisi tegevusi; arvutimängude
kasutamist;
laulmist ja muusika kuulamist; sportmänge.
Mida lapsevanemad lapsi AB-Kooli registreerides
kursuselt ootasid? Ootusi
oli väga mitmeid: iseseisvuse kujundamist; põhjalikumat individuaalset juhendamist; kindluse tunnet kooli

tulekuks; õpetada laps lugema, arvutama; ettevalmistust koolikatseks; koolitunnetust;
põhjalikumat
ettevalmistust kooliks, et ei
oleks koolikartust; suhtlemist omaealistega; motivatsiooni ja huvi kooli tulekuks;
kogemust teises keskkonnas
käitumiseks; saada tuttavaks
kooliga; püsivust kuulata
õpetajat; harjumist kooliga
ja selle nõuetega. Ka tagasiside lastevanematelt toimunud õppepäevade kohta oli
üldjuhul vaid positiivne –
lapsele meeldis; oli rõõmus
ja tahaks iga päev kooli tulla;
mängib ka kodus kooli edasi; päev võiks veelgi pikem
olla; leidis uue sõbra; õnnestus võistlus võita; meeldis vahetund, sest sai joosta;
õpetaja oli olnud nii rõõmsa näoga; jms. Oli ka muresid: õpetaja ei jõua alati kõiki
küsida; vahetunnid olid lärmakad; pinginaaber puudus
täna; laps ei tahtnud koolist
koju tulla; mõni ülesanne ei
tulnud kohe välja jms.
AB-Kooli esimese lennu
vilistlased on tänaseks jõudnud juba 9. klassi.
Kuna laupäevased pere ühistegevused olid õppetöö tõttu häiritud, otsustati kolmandal tegevusaastal
korraldada õppepäevi kord
kuus tööpäeva pärastlõunati.

Esimestel aastatel aitas
kursust organiseerida koolituskeskus „Osilia“. Alates 2004. aastast korraldab
kursust AB-Kooli töörühma juht, klassiõpetaja Ülle Jasmin. AB-Kooli tegevusega on olnud seotud
kõik I kooliastme õpetajad
- kes õpetanud koolieelikuid, kes koolitanud lapsevanemaid.Vanemate koolituste läbiviimisel on olnud
suur osa koolipsühholoogil
Kaja Puckil. Vanematele on
esinenud ka Kuressaare linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu osakonna lastekaitse spetsialist Helle Kahm ja
Kuressaare politseijaoskonna vanemkonstaabel, noorsoopolitseinik Maret Metsmaa. Tagasiside koolitustest
on vanematelt olnud positiivne.
10. oktoobril algas ABKooli kümnes õppeaasta.
Viie õpilagrupi, 82 osalejaga kursust hakkavad õpetama klassiõpetajad Reet Välisson, Sirje Mehik, Ruth
Jasmin, Inga Engso ja Kristel
Salumaa.
Soovime lastele, nende vanematele ja õpetajatele mõnusat sisseelamist
tulevasse kooliellu! Rõõmurohket juubeliaastat!
Ülle Jasmin, AB-Kooli juht
Anu Saabas, õppealajuhataja
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1.- 6.kl. leivanädal oli üritusterohke
Rukkileiba on eestlased
alati sügavalt austanud. Kõigi leivaga seotud kommete vastu eksimine oli rahva
moraalimõistete järgi seotud halbade tagajärgedega.
Leiba söödi iga toidu juurde v.a hernesupp ja puder.
Kes pühkis toiduraasukesed
üle lauaotsa maha, sai tunda
leivapuudust ja jäi vanatüdrukuks. Kui söögiajal juhtus
külaline tulema, kutsuti see
alati leiba võtma.
8.-12. okt. pidasid 1.-6.
klassi õpilased leivanädalat.
Sellest on viimaste aastatega saanud igasügisene traditsiooniline ettevõtmine, et
tutvustada lastele leiba kui
väärtuslikku toiduainet, lei-

va tootmist vanasti ja tänapäeval.
• Alates 8.oktoobrist oli
kõigi koduklasside koridorides võimalik tutvuda leivateemaliste stendidega .
• Nädala jooksul toimus
kõigis klassides leiva-teemaline klassijuhatajatund.
• 2A, 3A, 3B ja 4A klassi õpilased käisid õppekäigul AS-is Saare Leib, tutvusid ettevõtte tööga, nägid,
kuidas leiba tänapäeval valmistatakse.
• Teisipäeval, 9. oktoobril toimus võileibade konkurss 4.-6. kl. Ürituse viis läbi õpetaja Raili Kaubi.
• Neljapäeval, 11. oktoobril, leidis aset võileibade

näitusmüük. 2.-3. klasside
lapsed said näitusele tuua
huvitava väljanägemisega
võileibu, mis pärast näitust
maha müüdi.
• Reedel,
12.oktoobril
toimus 1.-3. kl. leivanädala
viktoriin. Igast klassist osales 2-liikmeline võistkond.
Parimad olid Karoline Malk
ja Artur Leivategija 2B klassist.
Korraldajad Raina Rääp
ja Grete Pihl tänavad kõiki,
kes leivanädala ürituste kordaminekule kaasa aitasid!
Raina Rääp,
algklasside õpetaja


Õppekäik Saare Leiba
Meil oli koolis leivanädal.
Selle puhul läksime Saare Leiba ekskursioonile. Me läksime
jala. See oli päris väsitav. Kui
kohale jõudsime, siis võtsime
mütsid peast ja joped seljast.
Kõigepealt läksime tainavalmistajate juurde. Üks oli leiva- ja teine saiatainas. Saime
mõlemat tainast ka maitsta.
Saia sisse pandi suhkrut, pärmi, vett ja jahu. Jahu saavad
nad ühest ruumist, kus masinad sõeluvad jahu ära. Kahjuks me seda ei näinud, sest
see masin teeb palju lärmi.
Nägime veel vormileiva ahju.
Seal oli ligi 300 kraadi. Vaatasime, kuidas pikki ja peenikesi saiakesi tehti. Saime pärast
sooja leiba ka proovida. Vaatasime veel, kuidas leiba tükeldati. Ja siis hakkasime kooli tagasi minema.
Liis Kubits, 3A klass

Maitsvate võileibade valmistamise võistlus
Leivanädala
raames
toimus 9. okt. 2007 kooli kodundusklassis
4.-6.
klasside võileibade valmistamise võistlus. Valmistada
tuli suur einevõileib.
Parimad tööd valis välja
žürii koosseisus Merle Tustit, Sirje Mehik, Kristel Salumaa, Tiiu Smidt, Raili Kaubi,
Grete Pihl. Hinnati originaalsust, loomingulisust,serveer
imisoskust, meeskonnatööd.
Žürii töö osutus väga raskeks, sest tööd olid väga tasavägised ning toredad.
Pärast võistlust oli kõigil
osalejatel võimalus ka valmistatud võileibade maitseomadusi hinnata.
Tänud kõigile võistlejatele ning žürii liikmetele!

Võistlusel osalesid:
• 4a – Deelia Kuusnõmm, Blanche Sirak („Naeratav hommik“) • 4B - Loore
Kuris, Siiri Sünd („Sõbralik
päevakoer“) • 5a – Maarja

Toplaan, Krislin Soon („Kuninglik uss“) • 5b - Kärt
Kaasik, mirjam Tenno („Sügisene liblikas“) • 6a – Liis
Leppik, Laura Oolup („Sügisene eine“).

Leivanädala üritustest 4. a klassis
Esmaspäeval käis meil
klassijuhatajatunnis külas
õpetaja Ruthi ema, kes rääkis
meile vana aja leivategemisest. Saime teada, et vanasti
jäeti leivaküna ehk leivalõime sisse juuretis, millest sai
järgmiseks leivateoks uue
taigna. Leiba hoiti ja austati väga ,igal perel oli leibade
peal oma peremärk.

Teisipäeval külastasime
AS Saare Leiba. Meile räägiti
põhjalikult, kuidas käib leivategemine tänapäeval, mil
on abiks mitmesugused masinad. Asutuses töötab palju
inimesi mitmes vahetuses,
igaühel on oma ülesanne.
Huvitav oli teada saada, kuidas see töö käib. Meile näidati ka “Koolileiva” paken-

dit ja saime maitsta sooja
leiba.
Oli kasulik ja tore hommikupoolik.Sooja leiva maitse ja lõhn oli veel kaua meeles. Meie klassi leivanädala
sündmused olid väga toredad.
Kristine Trei ja Eliis Mets ,
4A klass

Tulemused: I-II koht 4b ja
5a klass, III koht 6a klass.
Raili Kaubi,
kunsti ja käsitöö osakonna
juhataja

Tänu
Tänan leivanädala ürituste läbiviimise eest õpetaja
Raili Kaubit ja Raina Rääpi,
söökla juhatajat Tiiu Smidti ning kõiki 1.-6.kl. klassijuhatajaid. Tänusõnad lastevanematele Gerta Tammele,
Arvo Suurhansule, Tiiu Treile ja Irina Viirmäele, kes osalesid õpilaste saatjatena õppekäikudel ettevõttesse AS
Saare Leib.
Grete Pihl, klassiõpetajate
osakonna juhataja
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Kutsume osalema!

Foto: Sirje Mehik

Reis ajalukku
Viiendate klasside õpilased on juba kuu aega usinasti õppinud uut õppeainet - ajalugu. Senised tunnid
on olnud huvitavad ja möödunud linnutiivul. Õpitud
on eestlaste elu-olu kiviajal,
pronksiajal ja rauaajal. Tutvutud on muistsete eestlaste
uskumustega ja kuuldud lugusid muistse vabadusvõitluse algusest.
Möödunud neljapäeval,
11. oktoobril toimus 5a ja 5b
klassi õppekäik juba ajalootunnis tuttavaks saanud kohtadesse, et ise kõigi meeltega
tunnetada paikade ajaloolist hõngu. Tutvusime Kaali meteoriidikraatri, Valjala
maalinna ja Asva linnusasulaga. Leidsime üles Pöide kiriku lähedal asuva ohvrikivi
ja piilusime Maasi maalinna saladuslikesse ruumidesse. Reisi tegi põnevaks kooli
õppealajuhataja ja ajalooõpetaja Maidu Variku huvitavad jutustused. Järgmiseks
ajalootunniks korrastavad
viiendikud õppekäigul täidetud töölehe.
Täname õppealajuhatajat ajalooõpetajat Maidu Varikut ja lapsevanem Anneli
Lemberit õppekäigu õnnestumise eest.
5a ja 5b klassi õpilaste
nimel klassiõpetajad Reet
Välisson ja Sirje Mehik

20. oktoobril kell 10.00 –
14.00 toimub KG 10. klasside õpilaste projekti „Tervise
ime!“ raames tuntud treenerite juhendamisel kogupereüritus, kus on erinevad
võimalused huvitavate asjadega tegelemiseks.
Välja on kuulutatud fotokonkurss „spordifoto“ (vt.
kooli kodulehelt). Konkursile laekunud töödest pannakse Kuressaare Gümnaasiumis üles näitus ning
valitakse välja parimad, keda autasustatakse ürituse
lõputseremoonial.

Ajakava:
Kuressaare tervisepargis
10.00 – 10.30 osavõtjate registreerimine, 10.30 avamine, 10.40 soojendusvõimlemine, 11.00 algab kepikõnni
õpituba ja start kepikõnnile, batuudihüpped (vihma
korral on batuut KG võimlas), 11.30 orienteerumise
õpituba ja avatakse orienteerumisrada, teatevõistkondade registreerimine, 12.00
teatejooksu start.
Kuressaare Gümnaasiumis (NB! vajalikud vahetusjalatsid):

11.20 (võimlas) seinaronimise õpituba ja seinaronimine (sobivad jalatsid on tennised), 11.20 (peeglisaalis)
Pilatese võimlemine, 12.00
(aulas) linetants, 12.30 (ujulas, vajalik pesemisvahendid, ujumismüts) vesivõimlemine.
Kell 13.30
KG aulas
(vajalikud vahetusjalatsid)
päeva lõpetamine ja meenete, auhindade loosimine
osavõtjalele ning tervislik
lõpulaud

Pärastlõuna Ilmar Raagiga
Jalutasin teisipäeval, 9.
oktoobril, pärast tunde koolis ringi ja ei suutnud oma silmi uskuda, kui arvasin end
nägevat Ilmar Raagi! Võin
kinnitada, kes teda nägema
juhtusid, et tema see just oligi. Ilmar pidas mõningatele
meie klassist, 11C-st, loengu dokumentaalfilmide tegemise kohta. Ta tegi meile hästi selgeks amatöör- ja
professionaalse video vahe. Nimelt võib amatöörvideo pildikvaliteet olla päris
hea, aga heliomadustelt jääb
ta alati alla, sest kasutatakse kaamerasisest mikrofoni,
mis püüab kinni erinevaid
kõrvalisi helisid, näiteks kella tiksumist, kriginaid-kraginaid, tuule sahinat, kõrvaliste isikute sosistamist või
naeru.
Amatöörkaameraga kvaliteedi saavutamiseks
soovitati meil kasutada näiteks rinnamikreid, mis kinnitatakse filmitavale märkamatult riiete vahele. Seejärel
tutvustas ja näitas Ilmar meile valgustuse tähtsust. Saime
teada, et näiteks dokumentaalfilmi jaoks intervjueeri-
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Sirje Metsküll,
terviseõpetaja

Ilmar Raag muutis kuulajaile koolipäeva lõpu sisukaks ja põnevaks. Foto: Ellen Kask

misel kasutatakse isegi kuni nelja valgust. Nendeks
on keylight ehk kõige tugevam valgus, mis inimese
peale lastakse langeda; fill
light ehk täitevalgus, millega kompenseeritakse tekkivat varju; backlight ehk taustavalgus, mis on tagant ja
pigem ülalt valgustamiseks
ning see aitab pea kuju taustast esile tuua. Veel on võimalik kasutada näiteks üht
valgusallikat kompositsiooni paikaseadmiseks, näiteks
kaadri serva manada valgusekiir või –laik.

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

Pärast teooriat nagu ikka
järgneb praktika. Ilmar andis meile praktilise ülesande leida koolimajas intervjueerimiseks sobivaid kohti.
Vaatasime kõik kohad ükshaaval läbi ja saime veel Ilmarilt praktilisi näpunäiteid
ideaalsuse saavutamiseks.
Omast kogemusest võin öelda, et kohalolnutel oli vägagi asjalik ja põnev koolipäeva lõpp. Täname Ilmarit, kes
võttis vaevaks meid külastada ja tarkuseteri jagada!
Silver Raik,
11C klass
Ajalehte toetavad:

Tesman AS

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

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

Saaremaa Kaubamaja

