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Lk. 2
Sotsiaalteaduste ai-
nenädala tegemistest 
ja tulemustest Lk. 4

Abituurium! On aeg 
kandideerida parima 
kirjandi tiitlile! Lk. 6-7

Saame tuttavaks-
matemaatikaosa-
konnaga!

Koolimood Saaremaal
Kuuendat korda toimu-

nud Saare maakonna kooli-
moe konkursil School Fashi-
on Show 2008 osales üle 200 
noore inimese 33 kollekt-
siooniga. Kuressare Güm-
naasiumist osales 16 kollekt-
siooni.

Nooremate, 5.–8. klasside 
arvestuses saavutas II koha 
7a klassi tüdrukute õmmel-
dud kollektsioon “Idee on ju 
hea” (autor Maarja Oder)

Vanemas vanuseast-
mes saavutas I koha Katri-
na Kaubi (12 f ) kollektsioon 
“Siniverelised”, II koha Ker-
li Kooviski (12 a) kollekt-
sioon “Mokita” ning III koha 
vääriliseks tunnistati  Kris-
tin Liiase (10 a) kollektsioon 
“Anonymous”.

Žüriiliikmed jaga-
sid hulgaliselt eriauhin-
du. Külliki Järvila tunnus-
tas kollektsiooni “Royal  
Sweetness”(autorid Lii-
sa Reinart, Karin Kilu-
mets, 11b) , Maila Juns-
Veldre andis preeemia 
Katrina Kaubi kollektsioo-
nile,  Ea Greenwood aga 
Triin Juuliku(11d) vilditud 
rõivastele “Loodusvillane”.  
Ka parimad modellid vali-
ti meie koolist : meesmodell 
Erek Rosin ja naismodell 
Mirjam Lepik.

Montoni auhind läks ja-
gamisele Kristin Liiase ja 
Katrina Kaubi vahel.

Õnnitleme võitjaid ning 
suur tänu kõigile abilistele ja 
osalejatele Kuressaare Güm-

naasiumist.
PS! Kõik meie koolis osa-

lenud kollektsioonide auto-
rid! Palun pöörduge ostu- 
tšekkide kompenseerimiseks 

Õpilaste sünnipäevad

Kea Õispuu 11A 17.04
Kert Varik 10C 17.04
Markus Rauk 1B 17.04
Rico Sinipea 1A 18.04
Risto Lindmäe 8B 18.04
Kedli Tuuling 11A 18.04
Kerttu Kilumets 10B 18.04
Johanna Randmets 5A 18.04
Epp Mänd 10D 19.04
Riin Nõukas 6A 19.04
Maris Alas 12F 20.04
Katrin Kane 3B 20.04
Jaanis Väli 2A 20.04
Heleni Vilbas 8A 20.04
Silvia Ranniit 12D 20.04
Mari Saar 11A 21.04
Jaak Laid 10C 21.04
Kaur Kask 10E 22.04
Martin Nõmm 11D 22.04
Reelika Kask 9C 22.04
Maarja-Linda Põld 11D 22.04
Blanche Siirak 4A 23.04
Liina Salonen 5B 23.04
Kätlin Keinast 10C 23.04

Töötajate sünnipäevad

Eha Põld 21.04

(määratud summa ulatuses) 
Anneli Meistersoni või Raili 
Kaubi poole.

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

Võidukollektsiooni “Siniverelised” autor Katrina Kaubi. Foto: Gert Lutter

Sünnipäevad

Lühidalt
Vabariigi parim meesan-
sambel on Salmel

Laupäeval, 12.aprillil toi-
mus Viljandi vastavatud pä-
rimusmuusikaaidas Eesti 
Meestelaulu Seltsi korralda-
tud mees- ja poisteansambli-
te võistulaulmine. Võisteldi 4 
vanuseastmes, kahes erinevas 
saalis, kahele erinevale žürii-
le.   Saarlased võistlesid kahes 
vanemas vanuseastmes, kus 
hindajateks olid Hirvo Sur-
va, Jüri-Ruut Kangur ja Riho 
Leppoja. Vabariigi parimaks 
meesansambliks tunnista-
ti Salme Kultuurimaja an-
sambel Punased Sõstrad (juh.
A.Kangur), noormeeste kate-
goorias jäi ansambel JEPPS 
(juh.V.Lehto) jagama 2.-3. 
kohta Paide meesansambli-
ga. Parimaks tunnistati Rapla 
noormeesteansambel Tohohh 
(juh.T.Paluoja). Saaremaa 
Meeskoori SÜM ansambel ja 
ans. Hundinuiad said osavõ-
tudiplomi.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja
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7.-11.aprill-sotsiaalteaduste nädal

Sel aastal toimus sotsiaal-
teaduste nädal varem kui 
eelmistel aastatel. Seetõttu 
said üritusest osa võtta ka 
abituriendid, kelle koolitun-
nid selle nädalaga lõpevad.

 Toimusid meie tradit-
sioonilised üritused. Näda-
la jooksul avasime koolis 2 
õpilastööde näitust: esmas-
päeval   4. korrusel 12. klassi 
õpilaste fotoprojektide näi-
tuse „KG vilistlane tegut-
seb“ ja neljapäeval 3. korru-
sel 5. klasside plakatinäituse. 
Mõlemad näitused äratasid 
suurt huvi. 3.korruse näitust 
saab veel mõnda aega vaa-
data, aga vilistlaste näituse 
võtsime esmaspäeval maha. 
Paneme sama näituse uues-
ti üles 23.augustil kooli juu-
belipäeval. Parimaks pro-
jektiks hääletasid õpilased 
Laura-Liisa Perova ja Kaidi 
Singi plakati Renate Pihlist.

 Teisipäev on meil In-
formiini päev. Seda korral-
dab meie hea koostööpart-
ner raamatukogu. Sel aastal 
oli osavõtt arvukas. Võistel-
di kooliastmete kaupa. Iga 
klass sai välja panna ühe  3-
liikmelise võistkonna. Tu-
lemused: I kohad-6.A, 9.C, 
11 E ja õpetajate võistkond, 
II kohad-6.B, 9.A ja 11.B, III 
kohad-5.A, 8.A ja 12.B

  Maidu Varik korraldab 
juba aastaid mälumängusar-
ja Megaaju. Kolmapäeval oli 
megaaju finaal.

Abituriendid tegid puhta 
töö! I koht-12.A, II koht-12.B 
I võistkond, III koht- 12.B II 
võistkond.

Põhikooli võistkondadest 
oli edukaim 9.A. Edukalt esi-
nes ka õpetajate võistkond. 
Siinkohal tahaksingi tänada 
aktiivseid kolleege, kes meie 
üritustel suure innuga kaa-
sa lõid.

 „Muna õpetab kana“ on 
sotsiaalteaduste nädala pea-
üritus. Traditsiooniliselt toi-
mub ta reedel, aga sel aas-
tal said meie külalised tulla 
vaid kolmapäeval. Olime 
külla kutsunud ajaloola-
sed. Muinsuskaitse väärtus-
test Kuressaares rääkis Saa-
remaa muinsuskaitse juht, 
KG vilistlane Rita Peirumaa. 
Tema esinemisest jäi kõlama 
mõte, et just detailid on Ku-
ressaare vanade majade kõi-
ge väärtuslikum osa. Neid 
ei tohi renoveerimise käigus 
hävitada. Sama ohtlik on ka 
ülerestaureerimine.

Ajaloodoktor Jaak Valge 
pidas akadeemilise loengu 
majandushäirete mõjust de-
mokraatia arengule.

Õnneks selgus tema ana-

lüüsist, et Eesti demokraa-
tia väga suures ohus ei ole. 
Loeng oli huvitav ja näitas 
gümnasistidele, mis neid 
kõrgkoolis ees ootab ehk mis 
asi on akadeemiline loeng  ja 
milline on taseme vahe võr-
reldes koolitunniga. 

  Vahepeal  esines ansam-
bel Kapriis, ajaloo olümpiaa-
dide ja ainenädala ürituste 
võitjad said autasud. Üritust 
juhtisid meeleolukalt 11.E 
klassi õpilased. Peale aula-
ürituse lõppu pidasid õpeta-
jad ja külalised ühe mõnusa 
„koosoleku“ Osilias. Meil oli 
suur rõõm tervitada KG vi-
listlast, SÜG-i ajalooõpetajat 
Liis Madissoni. Lühiajaliselt 
väisas meid ka preili Liisa 
Naulainen (3,5 kuud) oma 
ema Madli- Maria saatel.

Neljapäeval pidasid 
5.klassid maha kultuuriloo-
lise maastikumängu. Mängu 
valmistasid ette ja viisid läbi 
klassiõpetajad.

Meie endi hinnangul oli 
üks kena ja kiire nädal. Tä-
name kõiki osalejaid, korral-
dajaid ja abilisi.

Kohtumiseni sotsiaaltea-
duste nädalal 2009!

 Tiiu Vöö, 
sotsiaalteaduste osakonna 

juhataja

Konverentsil “Muna õpetab kana” olid külalisteks KG vilistlane Rita Peirumaa ja ajaloolane Jaak Valge . Foto: Maidu Varik

Tänan kõiki meie osa-
konna õpetajaid ainenädala 
ürituste korraldamise ja läbi-
viimise eest. 

 Suur tänu Urve Aedmale 
informiini  ja 5.klasside juha-
tajatele maastikumängu kor-
raldamise eest.

Aitäh Helle Rannale, Vei-
ko Lehtole ja Arvi Tanilale, 
kes aitasid läbi viia üritust 
„Muna õpetab kana“

 Tänud toredatele üritu-
se juhtidele 11E klassist ja tü-
tarlasteansamblile Kapriis.

 Tiiu Vöö, 
sotsiaalteaduste osakonna 

juhataja

Tänan 11a klassi õpilasi, 
Mai Randa ja juhendaja Pil-
vi Karu osalemise eest festi-
valil Eesti Muusika Päevad 
2008 Tallinnas.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Tänan maakondlikul ing-
lise keele olümpiaadil edukalt 
esinenud õpilaste juhendajaid 
- õpetajad Karin Hütsi,  Iri-
na Mulenok, Ave Jõgi, Marje 
Pesti, Grete Pihl, Marvi Mäe-
ots!

Tänan sotsiaalteaduste ai-
nekomisjoni üritusterohke ai-
nenädala korraldamise eest!

Maidu Varik, 
õppelajuhataja

Juht tänab

Õnnitleme Priit Aavikut, 
kes võitis  Eesti Ujumislii-
du noorte ujumisvõistlustel 
pronksmedali 400 m vaba-
ujumises.

Võistlejaid oli stardis üle 
200. Tubli oli ka kahe isikliku 
rekordiga Kaisa Silluste, kes 
jäi 200m seliliujumises viien-
daks ja 400m kompleksuju-
mises kuuendaks. Meie teis-
te ujujate kohad: Raul Kelder 
7.koht 100m liblikujumises, 
Riin Nõukas 9.koht 100 m se-
liliujumises ja 12.koht 100m 
kompleksujumises, Kirsti 
Kask 9.koht 100m kompleks-
ujumises ja 11.koht 50m rin-
nuliujumises, Johanna Rand-
metsale olid need esimesed 
vabariiklikud võistlusesed, 
isiklike rekorditega oli ta 
100m rinnuliujumises 14. ja 
100 m kompleksujumises 18.

Norma Helde, 
ujula direktriss

Lühidalt

Meie KG, 16. aprill 2008
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Viiendate klasside maastikumäng
Meie maastikumäng al-

gas pärast tunde neljapäe-
val. Maastikumäng toimus 
seoses ajaloonädalaga koo-
lis. Kui õpetajad kooli ette 
tulid, olid kõik ärevust täis, 
kuna nende käes olid män-
gujuhised. Paberil oli 8 kü-
simust meie linnas asuvate 
hoonete ja mälestusmärki-
de kohta. Hakkasime jooks-
ma kesklinna poole, kuna 
esimene küsimus oli Tallin-
na tn 20 asuva hoone koh-
ta, mis vanasti oli Eesti Selt-
si maja. Veendusime, et see 
on Kuressaare Linnatea-
ter. Teise küsimuse vasta-
miseks jooksime Piiskopi-
linnuse juurde, aga see oli 
üpriski kaugel ja me alus-
tasime küsimuste vastami-
sega hoopis lõpust. Saime 
teada, et hollandi tüüpi tuu-
leveski on praegune Kohvik 
Veski ja ehitatud 1899-ndal 
aastal. Veel oli küsitud rae-

kojahoone täpset aadressi ja 
me pidime kirjutama ka uk-
se kohal asuva ladinakeelse 
teksti. See oli raske. Käisime 
ära  Piiskopilinnuse juures 
ja täpsustasime ukse kõrval 
oleva tahvli teksti. Peale se-
da läksime „Rohelise Kon-
na“ juurde, üle silla saarele 
ning saime teada, et sealne 
mälestusmärk oli püstita-
tud fašismiohvritele. Otsi-
sime üles Vabadussõjas või-
delnute mälestusmärgi, mis 
asus uue mänguväljaku vas-
tas. Kõige raskem oli Lossi 
tänavalt üles leida 2 mõis-
niku elamut. Pärast väikest 
otsingut leidsime politsei ja 
kohtumaja kõrval olevatelt 
hoonetelt dolomiidist tahv-
lid, millele olid kirjutatud 
„elamu“. Kirjutasime nen-
de täpsed aadressid. Kui 
küsimustele vastatud, pi-
dime jooksma kultuurikes-
kusesse, kus ootasid meid 

õpetajad, kellele andsime 
vastustega lehe ja vestlesi-
me, kuidas läks. Maastiku-
mäng oli mõnus.

Karmen Tamsalu, 
5a klass

Tulemused

Maastikumängu tulemu-
sed olid järgmised. Kokku 
võistles 7 võistkonda. I koha 
saavutas 5 b klassi võistkond 
koosseisus: Jako Jõgi, Trevor 
Ling, Martin Kirs, Henri Le-
pik ja Mihkel Truu . II – III 
kohta jäid jagama: Morten 
Mägi Ravn, Tomek Lõuke, 
Alari Saar, Mait Erlenbach, 
Marek Kesküll, Johan, Vah-
ter, Ralf Heinsoo (5B). Kar-
men Tamsalu, Maarja Top-
laan, Heleri Sepp, Krislin 
Soon, Liisi Kippak, Laura 
Põder, Birgit Pulk, Johanna 
Randmets (5a).

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž tutvustas reedel KG õpilastele edasiõppimisvõimalusi infotehnoloogia 
valdkonnas. Foto: Maidu Varik

Konkurss ”Kaunis käekiri”
Arvutiajastul võib tundu-

da, et  ilus korrapärane  käe-
kiri ei olegi  enam väga  olu-
line. Saab ju arvutist valida 
just sellise kirja, nagu meel-
dib. Siiski on loetav ja ühtla-
ne kiri kaasajalgi väärtus.

3. aprillil toimus 1.-6. 
klassini kauni käekirja kon-
kurss. Igast klassist valisid 
klassikaaslased lõppvoo-
ru ühe tüdruku ja ühe poisi 
kaunilt kirjutatud ärakirja. 

1. klassist kirjutasid kau-
neima käekirjaga Kerstin  
Tang 1A ja Markus Oeselg 
1B, 2. klassist  Margaret Naa-
ber 2B ja Sven-Mihkel Lem-
ber 2A, 3. klassist Grete Kaal 
3A ja Harlis Siinor 3B, 4. 
klassist Eliis Mets 4A ja Ja-
nis Sepp 4A, 5.klassist Mir-
jam Tenno 5B ja Morten Mä-
gi Ravn 5B, 6.klassist Brenda 
Rauniste 6A ja Sander Umal 
6A. 

Kaunimate ärakirjadega 
saab tutvuda 2. korruse sten-
dil.

Sirje Mehik, 
klassiõpetaja

Lühidalt

Koolieelikute AB-KOOL lõ-
petas.

9. aprillil oli viimane 
kokkusaamine AB-KOOLI 
õpilastega. Koolieelikud käi-
sid õppeaasta jooksul koolis 
seitse kolmapäeva.

Meie eesmärgiks oli val-
mistada lapsi ette ülemine-
kuks mänguliselt tegevuselt 
õpitegevusele ja alusoskuste 
kujundamine edaspidiseks 
õppetööks.

Koolieelikutega tegelesid 
õpetajad  Reet Välisson, Sirje 
Mehik, Ruth Jasmin, Kristel 
Salumaa ja Inga Engso.

Samal ajal, kui lapsed 
tarkust taga nõudid, toi-
mus lastevanematele kooli-
tus. Lastevanemate koolitu-
sega tegelesid sel õppeaastal 
Kaja Puck, Helle Kahm, Sirje 
Metsküll, Leelo Laus, Maret 
Martinson, Irena Sink ja Tiia 
Tilts-Viskus.

Suured tänud kõigi-
le õpetajatele ja koolitajate-
le, lastevanemate tagasiside 
AB-KOOLIST oli väga posi-
tiivne.

Ülle Jasmin, 
AB-kooli õpetaja

Meie KG, 16. aprill 2008
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Kodutütred osalesid Tornimäel laagris
18.03-19.03 viibisid meie 

kooli kodutütred Tornimäe 
koolis Kodutütarde laagris. 
Kahe päevaga jõuti nii mõn-
dagi toredat ja põnevat kor-
da saata. Teisipäeva hommi-
kul kell 10.00 algas väljasõit 
staabi eest Tornimäe kooli 
poole.  Asjad viidi koolimaj-
ja, riided vahetati ja seejä-
rel tehti väljas rivistus, istu-
ti bussi ja algaski sõit Koigi 
raba poole. Seal uurisime 

erinevaid taimi ja käisime 
vaateplatvormidel. Rabast 
tagasi tulles oli meil lõuna. 
Peale lõunat oli jalgratta-
võistlus, millest enamus ka 
osa võttis. Peale rabas käimi-
se ja jalgrattasõidu toimusid 
meil laagri esimesel õhtul 
veel  poksimise algõpetus, 
teatevõistlused, viktoriin,  
karoke ja tantsimine.  

Teisel päeval oli äratus 
hommikul kell 9.00. 9.15 toi-

mus hommikune rivistus ja 
hommikuvõimlemine. Peale 
hommikusööki oli meil kä-
sitöötund, kus sai valmis-
tada endale ehteid. Peale 
käsitööd sai õppida järguek-
samiks ja seejärel sooritada 
eksam. Kui eksamid olid 
tehtud, siis asuti laagri lõpe-
tamise juurde.

 Laager võeti kokku kahe 
kodutütre kandidaadi vas-
tuvõtmisega „päris“ kodu-

Abituriendid, osalege Lennukirjandi konkursil!
KG Lennukirjand on 

preemia lennu parima kir-
jandi kirjutajale. Preemia 
eesmärgiks on tunnustada ja 
hinnata õpilaste loomingut, 
originaalsust ning keelelise 
väljenduse rikkust. Lennu-
kirjandi autor kuulutatakse 
välja abiturientide lõpuak-
tusel.

Lennukirjand valitak-
se välja abiturientide proo-

vikirjandite põhjal. Hinda-
miskomisjonile esitavad töö 
hindamiseks XII klassi ema-
keele- ja kirjandusõpetajad 
või XII klassi õpilased ise 
hiljemalt 19. maiks 2008.

Komisjonile esitatakse 
anonüümsed märksõnaga 
varustatud tööd, autori isi-
kuandmed lisatakse kinni-
ses ümbrikus.

Lennukirjandi valikul ar-

vestatakse:
1. Teema avatust 2. Origi-

naalsust 3. Sisukust 4. Isiku-
pära 5. Põhjendamis- ja järel-
damisoskust 6. Stiili.

Lennukirjandi hindamis-
komisjoni koosseis (kuni 5 
liiget) määratakse direktori 
käskkirjaga igal õppeaastal, 
kusjuures üks koht on õpi-
lasesinduse esindajale. Hin-
damiskomisjoni koosseisu ei 

Tulemas on Jüriöö teatejooks
Sel aastal toimub Jüriöö 

jooks 23.04.08  Kuressaare 
Tervisepargis.

Selgitame välja parimad 
kaarditundjad ja KG meist-
rid klassidevahelises orien-
teerumises. Samas tähistame 
Jüriöö ülestõusu 665. aastat, 
kevade algust ja propageeri-
me vähese liikumise ajastul  

tervislikku liikumist.
Võisteldakse neljas eri-

nevas vanusekategoorias- 1-
4 klass, 5-6 klass, 7-9 klass, 
gümnaasium.

Võistkonda  kuulub 5 
(viis) õpilast ühest klas-
sist.  Võistlus toimub tea-
tejooksuna  orientee-
rumises. Igal võistlejal 

tuleb kaardi abil üles leida  
5  kontrollpunkti(KP). Kont-
rollpunkti läbimisest annab 
teada augustajaga augusta-
mine kaardile. Võidab võist-
kond, kes läbib raja kõige 
kiiremini. Iga  KP mitte lä-
bimise eest liidetakse võist-
konna ajale 5 minutit.

Võistlus toimub kolma-

2. mai tegevuspäeva teemaks on KG 30!  
Eesmärk: õpilane saab 

õppeprojekti koostamise ko-
gemuse, oskab oma töö kor-
rektselt vormistada, õpilane 
õpib tundma oma kooli mi-
nevikku, olevikku, mõtleb 
tulevikule.

Korraldus: 2. mai on tun-
nivaba projektipäev, kus 
õpilane tegeleb iseseisvalt 
eelnevalt valitud tööülesan-
dega vastavalt oma kooli-
päeva pikkusele või osaleb 
3.mail  koristuspäeval Tee-
me Ära 2008 koos klassiga 

Õpilane 1) valib teema 
klassijuhatajalt saadud info 

põhjal 2) registreerib teema 
klassijuhataja juures 25. ap-
rilliks 3) esitab valmis, kor-
rektselt vormistatud  töö 
klassijuhatajale kohe järgne-
val koolipäeval (5. mai 2008)

Tööd võib koostada ka 
rühmatööna (2-4 õpilast – 
fotoprojekt, koolimakett)

Projektitöö on kohustus-
lik kõigile 1.-11. klassi õpi-
lasele, sellest ei vabasta ise-
gi arstitõend.

Klassijuhataja 1) edastab 
õpilastele teemad projekti-
tööks 2) võib soovi korral 
täiendada teemade valikut 

3) (7.-11.kl.) täidab tabeli va-
litud teemade  ja tööde koos-
tajate kohta (vt lisa) 25. ap-
rilliks ja edastab selle Maren 
Asumetsale 4) (7.-11.kl.) ko-
gub õpilastelt korrektselt 
vormistatud tööd ja sortee-
rib tööd valdkonniti, vasta-
valt etiketil märgitule: kunst, 
kirjandus, ajalugu, loodus, 
muusika, matemaatika... 5) 
edastab tööd Maren Asumet-
sa, Grete Pihla või Eve Tuisu 
kätte hiljemalt 9.maiks 2008. 
6) fikseerib eKoolis kl.juh. 
lehel tegemata töö põhjuseta 
puudumistena 7) vastutab, 

et tegemata töö saab tehtud 
täiendava õppetöö perioodil 
projektipäeva pikkusega sa-
mas mahus

8) annab kirjalikult hin-
nangu päevale (tuues välja 
plussid, miinused) ja saadab 
hiljemalt 12. maiks aadressi-
le maren@oesel.edu.ee.

5. Tööde vormistamine 
Kõik tööd peavad ole-

ma korrektselt vormistatud, 
töödele lisada etiketid (ees- 
ja              perekonnanimi, 
töö pealkiri, valmimise aas-
ta, klass, valdkond, kaaskiri 
- oma mõtted tööst) .

päeval 23.aprillil 2008. a. Kell 
11.00 1-4 klass, kell 17.00 5-
12 klass.

Meenete ja diplomitega 
autasustatakse iga vanuse-
rühma parimaid!

Gabriel Sepp, 
kehalise kasvatuse õpetaja

tütreks ja heade soovidega 
ringis, käed kinni.

 Kokkuvõttes võin öelda, 
et laager oli väga huvitav ja 
me kõik jäime väga rahu-
le! Ootame huviga järgmisi 
laagreid.

Kodutütred Laura Kuusk (8.b) 
ja Kaisa Maimann (4.b)

või kuuluda XII klassi ema-
keeleõpetajad. Hindamis-
komisjoni otsused võetakse 
vastu lihthäälteenamusega, 
häälte võrdsel jagunemisel 
on otsustav komisjoni esi-
mehe hääl.

Kandideerida soovijad, 
esitage enda tööd õppealaju-
hatajale 19. maiks!

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Meie KG, 16. aprill 2008
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2. mai tegevuspäeva teemaks on KG 30! 
Tööde esitamise tähtaeg 

on 5. mai 2008. 
Parimatest töödest val-

mib kogumik. Tublimate ni-
med avaldatakse koolile-
hes Meie KG. Parimaid töid 
eksponeeritakse 2008. aasta 
augustikuus toimuval juu-
beliüritusel ja autorid kut-
sutakse juubeliaktusele Töid 
hindavad kõik aineõpetajad, 
osakonniti reguleerib tööde 
hindamist osakonnajuhata-
ja.Lõpliku valiku parimatest 
töödest teeb KG -30 töörühm 
(+ õpilastoimkond)            6. 
Tegevuspäeval tegelevad 
õpilased järgmiste projekti-
dega:

1.-6. klass 
1) Ühe osana tegevus-

päeva projektides – osa-
lemine üleriigilisel õpi-
lasvõistlusel „Huvitav 
koolitund”:(korralduslik 
pool – klassiõpetaja-klassiju-
hataja; materjalide kogumi-
se ja vormistamise tähtaeg – 
25.04.2008):

ÜLERIIGILINE ÕPI-
LASVÕISTLUS (juhend)

 Johannes Käisi Selts kuu-
lutab välja kirjutiste võistlu-
se 1.–6. klassi õpilastele tee-
mal ”Huvitav koolitund”. 

 Õpilased kirjeldavad üh-
te tundi, mis on neile väga 
meeldinud. Ootame käsitsi 
kirjutatud jutte. Soovi korral 
lisab tunni andnud õpetaja 
omapoolse nägemuse lapse 
kirjeldatud tunnist, et luge-
jad saaksid parema ülevaate 
tunni käigust ja tegevustest.

 Õpilase tööle kirjutada 
märgusõna ja klassi number; 
lisada kinnine ümbrik järg-
miste andmetega:

õpilase ees- ja pere-
konnanimi, kool, klass, ju-
hendaja õpetaja nimi ning 
õpetaja meiliaadress või te-
lefoninumber.

 Tööd saata hiljemalt 30. 
aprilliks 2008 aadressil   

Elva Gümnaasium
Tartu mnt 3
Elva 61505
Ümbrikule lisada märge 

„JKSi õpilaskonkurss”.
 Parimad tööd valib väl-

ja Johannes Käisi Seltsi juha-
tus. Tulemused selguvad 20. 
maiks 2008.

 Auhindamine toimub 
kolmes vanusegrupis: 1.–2. 
klass, 3.–4. klass, 5.–6. klass

 Eriauhind antakse tööle, 
milles õpilase ja õpetaja kir-
jeldustest on tunni kui tervi-
ku nägu kõige paremini väl-
jaloetav.

 Konkurss on seotud Jo-
hannes Käisi Seltsi 2008. aas-
ta tegevuse teemaga „Tund 
– jäämäe veepealne osa õpe-
taja töös”. Töid tutvusta-
takse Johannes Käisi Selt-
si suvekoolis augustikuus. 
Suvekooli ja Johannes Käi-
si Seltsi tegevuse kohta vt 
http://www.htk.tlu.ee/kais

 Täpsemat teavet kon-
kursi kohta saab aadressi-
delt kaja@elvag.edu.ee (Kaja 
Lepik) ja annek@elvag.edu.
ee (Anne Koppel). 

2)  02.05.2008 tegelevad 
1.-6. kl.õpilased järgmiste 
projektidega:

1A ja 1B kl. – koostavad 
raamatu „Mina, Kuressaare 
Gümnaasiumi õpilane”

2A kl. – sünnipäevakaart 
koolile 30.aastapäevaks

2B kl. – intervjuu uu-
rimaks välja pereliikme-
te seotust Kuressaare Güm-
naasiumiga; koolivormi 
joonistamine

3A kl. – intervjuu vane-
mate, õdede, vendadega 
(seos KG-ga)

3B kl. – intervjuu Kures-
saare Gümnaasiumi töötaja-
tega (viiakse läbi aprilli lõ-
pus, vormistamine 2.mail)

4A kl. – „Minu esimesed 
4 kooliaastat”

4B kl. – raamat „KG – 
30”

5A ja 5B kl.; 6A ja 6B kl. 
(võimalus valida järgmisest 
loetelust):

  1. intervjuu KG vilistla-
sega (lapsevanem või vanem 
õde-vend) või abituriendiga

2. (foto)projekt „Minu 
ema/isa – KG vilistlane”

 3. (foto)projekt „Minu 
õpetaja – KG vilistlane”

4. (foto)projekt „Minu 

kool täna”
 5. plakat „KG – 30”
 6. osalemine ideekonkur-

sil „KG – 40”  (vt. 7.-11.kl. ju-
hend)

7. osalemine konkursil 
„Armastan oma kooli” (vt. 
7.-11.kl. Juhend)

7.-11. klass 
02.05.2008 tegelevad 7.-

11. kl. õpilased projektidega 
või osalevad oma klassiga 3. 
mai koristuspäeval.

Projektide teemad:
1)Fantaasiakonkurss KG 

– 40
Konkursile on oodatud 

kirjutised sellest, millisena 
näevad õpilased oma kooli 
kümne aasta pärast. Kirjali-
ku töö soovituslik pikkus on 
kuni kaks lehekülge. Lisada 
võib illustreerivat materjali 
– joonistusi, fotosid, arvuti-
graafikat jm. 

Hinnatakse teemakohast 
lähenemist, tulevikuvisioo-
ni veenvust, originaalsust ja 
uuendusmeelsust ning stiili 
ja vormistust. 

2) Foto -, kunstikonkurss 
“Armastan oma kooli!”

Konkurss annab  võima-
luse teha omapoolne kingi-
tus Kuressaare Gümnaasiu-
mi sünnipäevaks. 

Osalejad võivad tööde te-
gemisel lähtuda loodusest,  
igapäevastest tegemistest 
koolis, kajastada toredaid 
hetki ja sõbralikke suhteid 
koolielus jms. Kunsti ja fo-
to  kaudu võib jutustada ka 
kooli  ajaloost. 

Tehnika:   Foto, joo-

nistus, maal, graafi-
ka, plakat, skulptuur jne. 

3) Koolijuhtumiste tee-
maline jutuvõistlus

Koolijuhtumiste teema-
lisel konkursil “Meil juh-
tub koolis nii naljakaid asju” 
oodatakse vahvaid lugusid 
koolis juhtunud sündmus-
test, olukordadest. 

Lisada võib illustreerivat 
materjali – joonistusi, foto-
sid, arvutigraafikat jm. 

4) Ideekonkurss  
 Konkurss annab  võima-

luse teha omapoolne kingi-
tus Kuressaare Gümnaasiu-
mi sünnipäevaks. Kingitused 
võivad olla erinevad: toidu-
retseptikogumik (koos foto-
de- ja tööprotsessi  kirjeldu-
sega) juubelipeoks, suveniir, 
laul, koolimakett, maskott, 
järjehoidja,tordiretsept juu-
beliks jne.               

5) Klassijuhataja poolt 
pakutud projekti teema.

Klassijuhataja võib pak-
kuda õpilastele omalt poolt 
teema 2. mai tegevuspäevaks 
või osaleda klassiga 3. mai 
koristuspäeval Teeme Ära 
2008. Täpsemat teavet ko-
ristuspäeva kohta saab aad-
ressidelt www.teeme2008.ee 
või kristel@teeme2008.ee 

Grete Pihl, Eve Tuisk, 
Maren Asumets

Meie KG, 16. aprill 2008



� Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 16. aprill 2008

Saame tuttavaks KG matemaatikaosakonnaga

Milline teadus võiks olla 
õilsam, kütkestavam ja inim-
konnale kasulikum kui mate-
maatika.

Franklin

Mis on oluline matemaati-
ka osakonna jaoks?

Matemaatikaõpetajad 
on alati püüdnud oma töös  
anda parima konkurentsi-
võimelise hariduse kõigile 
soovijaile. Samuti püütakse 
jälgida õpilaste individuaal-
seid vajadusi ning võimeid. 
Selle jaoks on olnud aas-
taid võimalus õpilastel õp-
pida tugiõppes. Paar viimast 
aastat on hakatud juuruta-
ma koolis ka tasemegruppi-
des õppimist. On ju osa õpi-
lasi kiiremad uute teemade 
omandajad ning kiiremad 
lahendajad kui teised. KG 
esimene tugiõpetaja oli Sig-
ne Vahkal. Peale teda on ol-
nud tugiõpetajateks Saale 
Reinart, Hirja Rand, Merike 
Kivi, Maret Leesi. 2007. aas-
ta sügisest on tugiõpetajaks 
Maren Aaviste. 

Oluline on kindlasti ka 
huvi äratamine matemaati-
ka vastu. Seda eelkõige läbi 

erinevate võistluste (Nupu-
ta ja Känguru võistlus, ma-
temaatikaolümpiaad) ning 
Tartu Ülikooli juures oleva 
Teaduskooli töös osalemi-
sega. Võistlused on juba tra-
ditsioonideks saanud ning 
õpilastele meeldib nendes 
osaleda. Traditsiooniline on 
ka matemaatikaolümpiaadi 
koolivoor. Seda on korralda-
tud juba aastaid. Varasema-
tel aastatel oli traditsiooniks 
ka matemaatika ainenädala 
läbiviimine. Selle raames on 
korraldatud teatevõistlusi, 
malesimultaane, nuputami-
se võistlusi (ka gümnaasiu-
mi osale), protsentarvutuse 
võistlusi. Samuti on õpitud 
voltima ja meisterdama ruu-
milisi kehasid. Hetkel on 
kahjuks see traditsioon kat-
kenud, kuid  loodetavasti 
mitte kauaks

Kuidas meil on läinud vii-
masel kolmel aastal?

2005/2006 õppeaas-
tal toimunud matemaatika- 
olümpiaadil olid tublimad 
KG õpilased 7. klassi  õpila-
ne Merilin Heinsoo, kes sai 
II koha,  9. klasside õpila-

sed Silvar Vahkal, kes jäi ja-
gama I-II kohta, Maris Tus-
tit ja Uku-Rasmus Lind jäid 
jagama samuti väga häid 
kohti (3.-5.) ning 12. klassi-
de õpilased Reela Toomsalu 
ja Tuuli Käiro, kes jäid jaga-
ma II-III kohta, Helen Tiitma 
oli 5.

Nuputa võistlusel saa-
vutas KG II võistkond 5.-6. 
klasside arvestuses 3. koha. 
7. klasside võistkond KG I 
saavutas II koha ja KG II 3. 
koha. 7. klasside 2. koha saa-
nud võistkonnal oli võima-
lus osaleda ka vabariiklikul 
võistlusel. 

2006/2007 õppeaastal 
olid tublimad Johanna Suur-
hans 5. klassist, kes jäi olüm-
piaadil 4.-5. kohta jagama. 
7. klassi õpilane Livia Matt, 
kes sai 4. koha. 9. klassi õpi-
lane Kertu Saar, kes sai 2. 
koha. 10. klasside arvestu-
ses sai Uku-Rasmus Lind 1. 
koha. 12. klasside arvestuses 
sai Heidi-Carolina Martin-
saari 4. koha.

Nuputa võistlusel jäi 7. 
klassi võistkond KG II jaga-
ma 5.-6. kohta.

2007/2008 õppeaastal  

olid kõige edukamad 11. 
klasside esindajad. Esimese 
koha sai Uku-Rasmus Lind. 
Kolmanda koha sai Ma-
ris Tustit ja neljanda Urmo 
Saar. 10. klasside arvestu-
ses saavutas Alan Väli teise 
koha ja Mare Kiider jäi jaga-
ma 3.-5. kohta. 12. klassidest 
esindas ainsana KG-d Mar-
ko Elli ja saavutas seal au-
hinnalise kolmanda koha. 8. 
klasside õpilaste seas saavu-
tas KG ainsa esindajana Li-
via Matt 4. koha.

KG parimaid on kutsu-
tud mitmetel kordadel Tar-
tu Ülikooli Teaduskooli hu-
vipäevale.

Nuputa võistlusel saavu-
tasid 5.-6. klasside võistkon-
nad KG I  4. ja KG II 6. ko-
ha. 7. klasside võistkond KG 
II aga 6. koha.

Mainimata ei saa ka jät-
ta, et riigieksamite tulemu-
sed nii põhikooli osas kui 
gümnaasiumi osas on olnud 
üle Eesti keskmise. Siinko-
hal oleks sobilik ka ära ni-
metada 27. lennu vilistlane  
Mario Rauk, kes sai riigiek-
samil 100p. 

Meie kooli matemaatikaõpetajad. Vasakult: Piret Paomees, Maren Aaviste, Ariita Sepp, Maret Leesi, Asta Kuuseok, Signe Vahkal. Foto: Gert Lutter
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Saame tuttavaks KG matemaatikaosakonnaga
Endised ja praegused KG 
matemaatikaõpetajad

Hirja Rand (1978 sügis 
kuni 2004 kevad)

Saale Reinart (1978 sügis 
kuni kevad 1983)

Tiia Salumägi (1980 sü-
gis kuni 1986 kevad) 5. len-
nu C klassi, 8. lennu D klassi, 
11. lennu D kl juhataja (vii-
mane koos Ester Kaljoga) 

Natalia Sidorova (2000 
sügis – 2002 kevad)

Marje Tõnn (sügis 1986 
kuni 1991 kevad) KG 2. len-
nu vilistlane

Reet Sepp (sügis 1991 
kuni 2000 kevad)

Age Kallus (1978 sügis 
kuni 2006 kevad) 4. lennu C 
klassi juhataja (koos Maret 
Leesiga), 7. lennu C klassi, 
10. lennu C klassi, 13. lennu 
B klassi ja 16. lennu C klas-
si juhataja

Merike Kivi (2002 sügis 
kuni 2007 kevad) 6. lennu 
D klassi juhataja koos Nelli 
Lemberiga.

Viive Käiro (2001 sügis 
kuni 2007 kevad) Oli ka klas-
sijuhataja põhikoolis.

Riina Soon (2004 sügis 
kuni 2007 kevad) KG 22. len-
nu vilistlane

Maret Leesi (1978 sügi-
sest) 1. lennu A klassi, 4. len-
nu C klassi juhataja (viimane 
koos Age Kallusega)

Asta Kuuseok (1978 sü-
gisest) 3. lennu B klassi, 6. 
lennu C klassi juhataja. On 
olnud ka põhikooli klasside 
juhataja.

Signe Vahkal (1991 sügi-
sest) KG 1. lennu vilistlane. 
24. lennu C klassi, 28. lennu 
E klassi ja  31. lennu F klas-
si juhataja. On olnud klassi-
juhataja ka põhikoolis.

Ariita Sepp (1995 sügi-
sest) On olnud põhikooli 
klasside klassijuhataja.

Piret Paomees (2003 sü-
gisest) KG 20. lennu vilistla-
ne. 29. lennu A klassi juha-
taja.

Maren Aaviste (2007 sü-
gisest) KG8. lennu vilistlane

Siret Aavik (2002 sügis 
kuni 2003 kevad)
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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:

KG  tervisenädal kutsub tervislikele eluviisidele!
KG Tervisenädal toimub  
��.-�5. aprillil �008 KG  
�. -��. klasside õpilaste-
le. Ürituse eesmärgiks 
on tähistada ülemaailm-
set tervisepäeva (�.aprill) 
ja südamenädalat  (�4.-
�0.aprill)

Erinevate üritustega tea-
vitada õpilastele tervise 
tähtsust ja näidata võima-
lusi  igaühele oma tervise 
eest hoolt kanda. Luua koo-
lis  eeldused  tervisliku koo-
likeskkonna loomiseks

Nädala raames toimu-
vad erinevad üritused: Koo-
li söökla   -  jälgige, menüüs 
on taas värvilised märgid 
nende toitude juures, mi-
da eriti soovitatakse tervis-
likuks toitumiseks. Sama-
moodi on märgistatud ka 
magustoidud. Toitu tervis-
likult! Kooli raamatukogus 
on näitus raamatutest ja aja-
kirjadest, kus on kasulikku 
lugemist tervisest. Esime-
ne kooliaste joonistab tervi-
senädala raames  pilte II  ja 
III korruse stendile teemal   
TERVIS. III korruse stendi-
dele panevad 5. klassid suit-
setamisvastased plakatid  ( 
Juhend vt. lisa 1)

Ajakava: (klassidevahe-
lisse  arvestusesse minevad 
üritused on märgitud *)

Esmaspäev, 21. aprill         
aulas tervise ja esmaabi vik-
toriin 1.-3. kl. võistkonda-
dele   (*); (peale tunde)  5. 
klasside võistkonnad val-
mistavad kavandite järgi 
plakati „Suitsule EI“            
                           

Teisipäev, 22. aprill:     
9.45        õpetajate kogune-
misel   jagatakse  puuvilju; 
kell                   aulas  -  elus-
tamiskursus 9. klassidele. 
Läbi viib esmaabiõpetaja    

M.Sikk; kell  14.45        aulas   
4.-12. kl. klassidevaheline 
esmaabi viktoriin (*) (Võist-
konnas  on 3 liiget.)

Kolmapäev, 23. aprill 
Jüripäeva ja jüriöö üritused.    

Neljapäev, 24. aprill:                   
5.- 6. klasside õpilastele tut-
vustavad gümnaasiumi 
õpilased terviseteemalisi  
uurimistöid; kell 14.30  koo-
li sööklas   4.- 6 ja 7.- 9. kl. 
võistkondade  tervisesalati-
te valmistamise  võistlus.(*) 
Igast  klassist osaleb  kuni   3 
võistlejat.   Töid hindab žü-
rii  koosseisus Raili Kaubi,  
Tiiu  Smidt,  Tiina Käen.  

Reede, 25. aprill: Kell  
8.00  -  12. 00  õpetajatel ja 
sihtasutuse töötajatel arsti 
kabinetis  väikese tasu eest 
võimalik  anda  vereproo-
vi    kolesterooli  määrami-
seks  ja tasuta määrata keha 
rasvaprotsenti (Parimad tu-
lemused kolesterooli mää-
ramisel tulevad kui enne ei 
ole  söönud või  söömisest 
on möödunud 2 tundi) .   

 „Väledate ja nutikate  ra-
da” vahetundidel (jälgi rek-
laami!)   5.-7.kl, 8.-9.kl ja 10.-
11.kl    Igast klassist võistleb 
üks paar, kes läbib koos ta-
kistusraja ja vastab koolitee-
malistele  küsimustele. 

 Parimaid võistkondi au-
tasustatakse kooli diplomi 
ja auhindadega!

Tervisenädala raames 
toimuva  „EI- suitsule“  
plakatite võistlus 5. klassi-
des.

Ettevalmistused: Klass 
jaotub 4-5-6 liikmelisteks 
rühmadeks 14. aprilliks; iga 
rühm valib endale rühma-
vanema; ühiselt muretse-
takse töövahendid (paberid, 
liimid, pliiatsid, ajakirjadest 
väljalõigatud materjalid ). 

Terviseõpetuse  töövihi-
kus tegi iga õpilane plaka-
tist eskiisi. Rühm valib välja 
kas ühe nendest eskiisidest, 
teeb neist kokku ühise või 
mõtleb välja uue eskiisi.

Tegevused: Esmaspäe-
val, 21.aprillil peale tundi-
de lõppu valmistavad kõik 
rühmad koolimajas oma 
plakati.Valminud plakat 
pannakse  III korruse sei-
nale kohta, mis on kooskõ-
lastatud klassijuhatajate-
ga. Kolmapäeval, 23. aprillil 
vaatab näitust žürii ja  va-
lib välja  parimad tööd. I – 
III koha saavutanud rühma 
autasustatakse kooli diplo-
mi ja auhinnaga 

Võistluse  “Tervisesa-
lat” toimumisest:

Eesmärgid: Tutvuda ter-
vislike toitumise põhimõte-
tega ja valmistada tervislik 
salat.

Osalejad:  4.-6.klass ja 8.- 
9. klass (võistkonnas kuni 3 
õpilast)  + üllatusesinejate 
võistkond  (näit. meesõpe-
tajad)

Toimub neljapäeval, 24. 
apr. 2008   kell 14.30 koo-
li kohvik-sööklas „Noorus” 
(võistkondade eelregistree-
rimine kuni kolmapäeva-
ni õp. R.Kaubi juures,  kab. 
210 )

Tegevus: Igal võistkon-
nal tuleb valmistada ja ser-
veerida tervislik aedvilja-
salat. Vajalikud toiduained 
ja serveerimiseks vajalikud 
vahendid tuleb võistlejatel 
ise kaasa võtta. Salati val-
mistamiseks on aega kuni 
45 minutit. Valmistatud sa-
latile lisada juurde retsept. 
Retsept peab olema vormis-
tatud A4 lehele nii, et seda 
saab säilitada salatiretsepti-
de kaustas.Hinnatakse sala-

ti valmistamise tööprotsessi, 
maitseomadusi ja serveeri-
misoskust.

Žürii: Tiina Käen,   Rai-
li Kaubi ja Tiiu Smidt. Kol-
me parimat võistkonda pre-
meeritakse kooli diplomi ja 
auhinnaga 

Nutikate ja väledate 
proovirada:

Eesmärk: Lõpetada ter-
visenädal meeleoluka ja 
tempoka võistlusega, selgi-
tada õpilased, kes on kiired 
ja kes tunnevad oma kooli 
hästi. Anda õpilasesinduse 
tervisenõukogule kogemust 
ürituste korraldamiseks.

Osalevad kooli 5.-11. 
klasside õpilased.  Võis-
teldakse vanuserühmades 
5.-7.klass, 8.-9.klass ja 10.-
11.klass.  Igast klassist osa-
leb üks paar. Osalejad re-
gistreeritakse vahetult enne 
võistlust kohapeal

Toimub reedel, 25. april-
lil vahetundide ajal võimlas 
(aulas) Koht  täpsustatakse 
siis kui selgub tunniplaan. 
Selle kohta pannakse üles 
teated koolimaja infosten-
didel ja avaldatakse op.listis  
klassijuhatajatele.

Tegevused: Paar lä-
bib ülespandud takistusra-
ja ja vastab seal küsimuste-
le meie kooli kohta. Võidab 
paar, kes läbib raja kiiremi-
ni ja vastab õigesti küsimus-
tele.

Iga vanuseastme 3 kii-
remat paari autasustatak-
se kohe peale võistlust mee-
nega.

Raili Kaubi, Sirje metsküll, 
korraldajad


